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การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบทรัพยากรท่องเท่ียว วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายใน และภายนอกและใช้หลกัการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบรูณาการเพ่ือวางแผนพฒันาการ

ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนท่ีเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยบูรณาการแผนพัฒนาทัง้มิติด้าน

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และจิตใจไว้ในแผนเดียวกนั และบรูณาการความคิดเห็นของ

กลุ่มตวัอย่างผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทัง้ 4 กลุ่มได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนกัท่องเท่ียว 

รวมทัง้สิน้ 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ รายการตรวจสอบทรัพยากร และแบบสอบถาม การ

วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือหาคา่สถิต ิคือ ร้อยละ คา่เฉลี่ย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป 

ผลการวิจยัจากรายการตรวจสอบทรัพยากรท่องเท่ียว พบว่า ทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้แก่

ชายหาด อ่าว นํา้ตก เกาะ และป่าไม้ ทรัพยากรวฒันธรรมและสิ่งท่ีสร้างขึน้ ได้แก่ วดั ศาล พระเจดีย์ 

และพระพุทธบาทจําลอง ทรัพยากรประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาล ได้แก่ งานฟูลมนูปาร์ตี ้การ

แขง่ขนัหาหอยกลม และประเพณีลากพระทางทะเล ทรัพยากรด้านกิจกรรม ได้แก่ การดํานํา้ดปูระการัง 

การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การพายคายคั แคนู เรือนําเท่ียว และการประมงพืน้บ้าน ทรัพยากรด้าน

บริการ ได้แก่ โรงแรมท่ีพกัหรือรีสอร์ทท่ีได้มาตรฐาน บริการด้านการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก บริการ

ข้อมลู และศนูย์ข้อมลูนกัท่องเท่ียว โรงพยาบาล และสถานบริการด้านสขุภาพ สถานท่ีจําหน่ายสินค้า

พืน้เมือง บริการด้านสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน และการมีป้ายบอกทิศทาง และระบบส่ือความหมายใน

สถานท่ีท่องเท่ียว  

แนวทางการวางแผนเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพ่ือการวางแผน

พฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน ได้แก่ การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเน้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือปลกุ

จิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน

โดยพฒันาเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดบัโลกเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

ให้เข้มแข็ง และสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชนโดยยดึหลกัการพฒันาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตร

ยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชมุชนสามารถพฒันาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน 
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The purposes of the research were conduct the tourism resource audit, the SWOT 

analysis of the current tourism development and the application of the principles of integrated 

ecotourism to develop a sustainable tourism planning on Pha-ngan Island, Suratthani Province 

in which the social, economic, community and environmental development were integrated 

planning in one holistic planning as well as the 4 sample groups: Government official sector, 

Private sector, Local people and foreign tourists included 400 samples. The instruments used 

were Resource Audit Checklists and Questionnaires, descriptive statistic were applied 

percentage, Mean and Standard deviation by using processing programme. 

The research revealed the result from the resource audit that tourism resources are 

natural resources; beaches bays waterfalls islands forest and natural park Cultural resources; 

temples Chinese shrines pagoda and Buddha footprint on the mountain Events, Festival and 

way of life resources; Full Moon Party local amusement and Buddha image processing 

ceremony in sea Activity resources; snorkeling trekking canoeing Kayaking and boat service 

and local fishing Service resources; standard Accommodations good transportation and 

communication visitor center hospitals and health services local product shop infrastructure 

and interpretation in attractions signage.  

Guidelines for planning strategies to develop sustainable ecotourism on Pha-ngan 

Island, Suratthani Province have to develop Ecotourism to raise awareness for the 

preservation of nature, culture local traditional and wisdom to be the center of Marine 

World Class Tourism Site in order to stimulate to local grass root economy and good 

administration and empower the local community focusing on the principles of 

sufficiency economy sustainable agriculture aiming at the sustainable and self reliance 

local development 
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ปริญญานิพนธ์นีสํ้าเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.พรรณี บญุประกอบ 

ประธานผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ความรู้ ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาตลอดการวิจยั และ

อาจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ กรรรมการผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ และ

แนะนําในการจัดทํางานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์สุภาพร สุกสีเหลือง ประธาน

กรรมการบริหารหลกัสตูร ท่ีได้ให้คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํางานวิจัย และเป็นประธานสอบ

ปริญญานิพนธ์ และ ดร. ป่ินสักก์ สุรัสวดี ท่ีให้ความกรุณามาเป็นคณะกรรมการในการสอบ

ปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม ธรรมบตุรท่ีให้ความรู้ และคําปรึกษาเก่ียวกบัการวาง

แผนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์วัลลีพันธุ์ สถิตยุทธการ ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์กรองแก้ว พู่พิทยาสถาพร และอาจารย์นลินา ประไพรักษ์สิทธ์ิท่ีช่วยกรุณาเป็น

ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม ทําให้ผู้วิจยัสามารถจดัทํางานวิจยัในด้านการวางแผนการ

พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเกาะพะงนัเป็นไปอยา่งมีคณุคา่มากขึน้  

 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุนายอําเภอมนสั กาญจนคเชนทร์ นายอําเภอเกาะพะงนั และ

ปลดัอําเภอวสนัต์  เย็นมะโนช ปลดัอําเภอเกาะพะงนั ท่ีให้ข้อมลู และอํานวยความสะดวกในการเก็บ

ข้อมลูในหน่วยงานราชการทุกแห่งในอําเภอเกาะพะงนั นายนิพฒัน์ บุญสวสัดิ์ นิติกร 4 องค์การ

บริหารส่วนตําบลบ้านใต้ เสียสละเวลาในการให้ข้อมลูในเชิงลึกเก่ียวกับเกาะพะงัน และให้ความ

ช่วยเหลือในการเก็บข้อมลู นายจกัรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย และแผน ศนูย์การ

ท่องเท่ียว กีฬา และนนัทนาการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ท่ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัแผนยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว

ของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และเกาะพะงนั เจ้าหน้าท่ีจากสํานกังานการท่องเท่ียวภาคใต้ เขต 5 หวัหน้า

ส่วนยทุธศาสตร์จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ศาลากลางจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน

ตําบลเกาะพะงนั เจ้าหน้าท่ีเกษตรอําเภอเกาะพะงนั เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุอําเภอเกาะพะงนั อาจารย์

ประจําโรงเรียนเกาะพะงนั และชาวเกาะพะงนัทกุท่านท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

 ท่ีสําคญัผู้วิจยัขอขอบพระคณุ นายชชัพล พิทยาธิคณุ ผู้สนบัสนนุการทําเกษตรอินทรีย์ 

และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทย ซึง่เป็นผู้ ท่ีเป็นผู้สนบัสนนุทนุการวิจยัในครัง้นี ้

 นอกจากนีผู้้ วิจยัขอขอบคณุเพ่ือน ๆ ทุกคนท่ีไปช่วยเก็บข้อมลูในพืน้ท่ี และเป็นกําลงัใจ

ให้แก่ผู้วิจยัตลอดการศกึษา และท้ายสดุคณุงามความดี และประโยชน์อนัเกิดจากปริญญานิพนธ์

ฉบับนี  ้ผู้ วิจัยบูชาแด่ บิดา มารดาของผู้ วิจัย ท่ีได้อบรมสั่งสอน ปลูกฝังความดีงาม ตลอดจน

อาจารย์ทกุท่าน ท่ีทําให้เกิดผลสําเร็จในการทําปริญญานิพนธ์ครัง้นี ้
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บทที่1 
บทนํา 

ภมูิหลัง 
การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่สร้างรายได้เป็นตวัเงินให้กับประเทศชาติและ

ประชาชนในทกุระดบั เม่ือมีแหลง่ทอ่งเท่ียวก็จะมีนกัทอ่งเท่ียวเข้ามาซึง่จะเกิดการใช้จา่ยแล้วทําให้

เกิดการหมนุเวียนของรายได้ ในปี 2548 มีสถานการณ์ท่ีเป็นผลดีตอ่การท่องเที่ยวในประเทศไทย 

เช่น การเปิดตวัของสายการบินต้นทนุต่ํา (Low cost airline) ซึง่สามารถทําการตลาดจากการจอง

ตัว๋เคร่ืองบินทางอินเตอร์เน็ตได้ และสามารถทําให้จํานวนนกัทอ่งเท่ียวจากตา่งประเทศเดินทางเข้า

มาท่องเท่ียวในเมืองไทยเพ่ิมมากขึน้ อย่างไรก็ตามในปัจจบุนัประเทศไทยยงัไม่มีมาตรฐานในการ

รองรับ และการจดัการอย่างเป็นระบบจงึสง่ผลกระทบตอ่การท่องเท่ียวทัง้ภายในและภายนอกทํา

ให้แหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ และเศรษฐกิจเสียหาย ด้วยเหตุนีเ้องจึงได้เกิดกระแสสําคัญต่อการ

พฒันาการทอ่งเท่ียวขึน้ 3 ด้าน ( สถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย. 2540: 2-1 – 2-3) 

ดงันี ้ ได้แก่ กระแสความต้องการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ กระแสความต้องการ

ของตลาดการท่องเ ท่ียวในด้านการเ รียน รู้ห รือมีประสบการณ์ ด้านสิ่ งแวดล้อม  และ

ทรัพยากรธรรมชาติ และกระแสความต้องการพฒันาคนโดยการมีสว่นร่วมของประชาชน จากทัง้สาม

กระแสนี  ้จึงเกิดรูปแบบการท่องเท่ียวในลักษณะท่ียั่งยืน และนําไปสู่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

(Ecotourism) และอาจจะเป็นแนวทางหนึง่ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาการทอ่งเท่ียวอย่างยัง่ยืน

ทัง้ทางทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม สงัคม และเศรษฐกิจ 

ในการพฒันาประเทศให้มีความยัง่ยืน และไปในทิศทางเดียวกนั รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะใช้

การท่องเท่ียวเป็นปัจจยัหลกัตวัหนึ่งในการช่วยพฒันาเศรษฐกิจให้ดีขึน้ จากนโยบายของรัฐบาล

ด้านการท่องเท่ียว 3 ด้านคือ ด้านการบริการและการท่องเท่ียวโดยมีนโยบายในการส่งเสริม

คณุภาพ และมาตรฐานของบริการและยกระดบัความสามารถในด้านการแข่งขนัของภาคบริการ

และการท่องเท่ียว ด้านการพฒันาภาคบริการ โดยปรับปรุงและพฒันาปัจจยัพืน้ฐานท่ีจําเป็น จดั

ให้หน่วยงาน และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง (นโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเท่ียว. 2544)แต่ในทาง

ตรงกันข้ามการท่องเท่ียวท่ีมีมากขึน้นัน้กลบัทําให้สภาพแวดล้อมในแหลง่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง 

การจดัการการทอ่งเท่ียวโดยทัว่ไปจงึมกัประสบกบัปัญหาท่ีสวนทางกนัระหวา่งการพฒันาและการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คําแถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรี พันตํารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรีแถลงตอ่รัฐสภา วนัพธุท่ี 23 มีนาคม 2548 ท่ีกลา่วไว้ว่า รัฐบาลจะเน้นการเพิ่มมลูคา่

มากกว่าการเพ่ิมปริมาณ โดยรัฐบาลจะร่วมมือกับภาคเอกชน ท้องถ่ิน และชุมชน ในการรักษา
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านท่องเท่ียวไม่ให้เสื่อมโทรม จดัระบบรับรองมาตรฐานโรงแรม

และสถานบริการ เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรที่เก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียว และพฒันามาตรฐาน

บคุลากรด้านการทอ่งเท่ียวให้ได้มาตรฐานสากล ทัง้นี ้รัฐบาลจะเร่งฟืน้ฟแูหลง่ท่องเที่ยวท่ีเสื่อมโทรม 

ตลอดจนพฒันาการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยจะเช่ือมโยงเครือขา่ยการทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมกบั

ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทัง้พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชิงสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) กลา่ววา่ การพฒันาบนฐาน

ความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ให้ความสําคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ  การสร้าง

สภาพแวดล้อมท่ีดีเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตและการพฒันาที่ยัง่ยืน และการพฒันาคณุค่าความ

หลากหลายทางชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถ่ิน  

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีธรรมชาติท่ีงดงามตลอดทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะใน

บริเวณภาคใต้จดัว่าเป็นภาคท่ีมีทรัพยากรการท่องเท่ียวที่มีความสําคญัอย่างย่ิง ลกัษณะของพืน้ที่ใน

ภาคใต้เป็นแหลมของคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งย่ืนลงไปในทะเลจีนใต้ และทะเลอันดามัน และแหล่ง

ทอ่งเท่ียวในพืน้ท่ีดงักลา่วจะมีความหลายหลายทางชีวภาพท่ีแตกตา่งกนั ไม่ว่าจะเป็นปลาชนิดตา่ง ๆ 

ปะการัง พืชทะเลท่ีมีมากมายหลากหลายชนิด ตลอดจนลกัษณะภมิูทศัน์ท่ีงดงามซึง่เกิดจากทิวเขาท่ี

ทอดตวัยาวตลอดแนวของภาคอยู่ตอนกลางของพืน้ท่ีแล้ว ยงัมีทิวเขาสัน้ ๆ แทรกอยู่มีทิศทางขนานไป

กบัทิวเขาหลกัเกือบทัง้สิน้ และมีบางสว่นของทิวเขาท่ีย่ืนลงไปในทะเลแล้วทําให้เกิดเกาะน้อยใหญ่ท่ีมี

ช่ือเสียงและเป็นตวัดึงดดูนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้แก่ เกาะภเูก็ต เกาะสมยุ และ

เกาะพะงัน โดยเฉพาะเกาะพะงันเป็นเกาะท่ีเป็นท่ี รู้จักกันไปทั่วโลกเน่ืองจากมีนักท่องเท่ียว

ชาวตา่งชาตินิยมมาทอ่งเท่ียวในเทศกาลฟลูมลูปาร์ตี ้(Full moon Party) 

เกาะพะงนั เกิดมาจากทิวเขานครศรีธรรมราชมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภเูขาทอดตวั

จากทิศเหนือลงไปทางทิศใต้ มีที่ราบเชิงเขาอยูท่างทิศตะวนัตกของเกาะซึง่เป็นแหลง่เกษตรกรรมท่ี

สาํคญั ด้านตะวนัออกมีโขดหินและหาดโค้งหลายแหง่ ระบบนิเวศทัง้บนบก และในท้องทะเลยงัคง

อดุมสมบรูณ์ มีหาดทรายที่งดงาม เป็นแหลง่ประมง และมีปะการังที่ค่อนข้างสมบรูณ์ เพราะฉะนัน้

เส้นทางการท่องเท่ียวบนเกาะพะงนัจึงรวบรวมเอาความน่าสนใจของทัง้แหล่งเกษตรกรรม ประมง 

ธรรมชาติ วฒันธรรม และวฒันธรรมท้องถ่ินเข้ากนัไว้อย่างลงตวั เกาะพะงนัจงึเป็นเกาะแหง่หนึ่งที่

เป็นท่ีรู้จักและมีการท่องเท่ียวเป็นจํานวนมากเน่ืองจากมีหาดทรายที่ขาวสะอาดและปะการังท่ี

งดงาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในคืนพระจนัทร์เต็มดวงในแต่ละเดือน บริเวณเกาะพะงนัเป็นจดุท่ีเห็น

พระจนัทร์ชดัและงดงามท่ีสดุแห่งหนึ่งจึงมีการจดัเทศกาลฟลูมลูปาร์ตีข้ึน้ในบริเวณเกาะพะงนั และ
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กิจกรรมนีเ้องท่ีเป็นตวัดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวเข้ามาในพืน้ท่ีเกาะพะงนัเป็นจํานวนมากในแตล่ะเดือน ซึง่

ก่อให้เกิดขยะและนํา้เสียเป็นอย่างมาก จึงเป็นการท่ีทําให้เกิดการทําลายสภาพแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศเป็นอย่างมากด้วย แต่ก็ทําให้เกิดการหมนุเวียนรายได้ของ

ประชาชนในพืน้ท่ีอย่างมหาศาลเช่นกนั จึงทําให้ประชาชนในพืน้ท่ีไม่สนใจผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบั

ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวตา่ง ๆ และถ้าเป็นอยา่งนีเ้ร่ือยไปก็จะทําให้เกาะพะงนัมีลกัษณะการพฒันา

ดงัเช่นเกาะสมยุ เน่ืองจากเกาะสมยุมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็วโดยขาดการจดัการดแูลท่ีถกูต้อง

ทําให้เกาะสมยุในปัจจบุนัมีสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเม่ือก่อนเป็นอย่างมาก และเม่ือ

เกิดขึน้แล้วก็ยากท่ีจะกลบัฟืน้ฟใูห้กลบัมาเป็นดงัเดิม และพืน้ท่ีของเกาะพะงนัสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ี

เกษตรกรรม และการทําอาชีพเกษตรกรรมก็เป็นวิถีชีวิตดงัเดิมของชาวเกาะพะงนั แต่คนท่ีมีท่ีทํา

การเกษตรอยูก็่ตา่งขายท่ีเพือ่ทําที่พกั รีสอร์ท เพื่อรองรับนกัท่องเที่ยวท่ีมากขึน้เร่ือย ๆ อีกทัง้ผู้ ท่ีมา

ซือ้ท่ีสว่นใหญ่ก็เป็นนายทนุท่ีมาจากตา่งชาติ เพราะการทําเกษตรไม่คอ่ยได้ผลกําไรดีเท่าท่ีควร จน

ทําให้เกาะพะงันมีปัญหาเก่ียวกับสิ่งอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เพราะมีการผลิตท่ีไม่เพียงพอท่ีจะใช้

ภายในเกาะ และมีราคาแพงกวา่ที่ควรจะเป็น จนทําให้คา่ครองชีพของประชาชนภายในเกาะสงูขึน้ 

และเกิดการเปลีย่นแปลงวิถีชีวิตไปอยา่งมาก  

ดงันัน้ ผู้ วิจยัตระหนกัถึงความจําเป็นท่ีจะศกึษาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบรูณาการเพื่อ

การวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนบนเกาะพะงัน โดยอาศยัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็น

แนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวให้ไปในทิศทางท่ีเหมาะสม เพราะเป็นการท่องเท่ียวอย่างมี

ความรับผิดชอบ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน้อยท่ีสุด และมีการ

ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศทัง้จากหน่วยงานรัฐบาล และท้องถ่ิน

แก่นักท่องเท่ียว ท่ีสําคัญคือต้องให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว และมี

การบรูณาการทางด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม วฒันธรรม และจิตใจเพ่ือใช้ในการวางแผนพฒันาการ

ทอ่งเท่ียวให้เป็นการทอ่งเท่ียวท่ียัง่ยืนอีกด้วย 
 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

   1 ศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน และตรวจสอบทรัพยากรทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเกาะพะงนั 

   2. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทัง้ภายใน และภายนอกตลอดจนการวิเคราะห์จุดอ่อน 

จดุแข็ง โอกาส และอปุสรรคในการพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะพะงนั 

   3. เพือ่เสนอแนวทางการวางแผนพฒันาการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศแบบบรูณาการท่ีเกาะพะงนั 
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ความสาํคัญของการวจิัย 
ผู้วิจยัจะได้ผลการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัทรัพยากรการทอ่งเท่ียว และแนวทางการจดัการ

ท่องเท่ียวที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วนําผลการศึกษาที่ได้เป็นฐานข้อมูลในการ

พฒันาการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืนของเกาะพะงนัตอ่ไป 

 
ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
   ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจะศกึษาประชากร 4 กลุม่ คือ 

      1. ภาครัฐ ได้แก่ ผู้วา่ราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ

แผนจากสาํนกังาน ททท.ฯ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี นายอําเภอเกาะพะงนั เจ้าหน้าท่ี

สาํนกังานพฒันาชมุชนอําเภอเกาะพะงนั สาํนกังานเกษตรอําเภอเกาะพะงนั องค์การ

บริหารสว่นตําบลเกาะพะงนั และตําบลบ้านใต้ และที่ทําการอทุยานแหง่ชาติธารเสดจ็-

เกาะพะงนั 

2. ภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบธุรกิจด้านการบริการการท่องเท่ียวภายในเกาะพะงัน 

และจังหวดัสรุาษฎร์ธานี ได้แก่ บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวภายในเกาะพะงัน 

เชน่ หอการค้า จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี สมาคมไทยธุรกิจทอ่งเท่ียว สมาคมโรงแรมไทย บริษัท

นําเท่ียว บริษัทดํานํา้ บริษัทเชา่รถ โรงแรม รีสอร์ท และบงักะโล  

3. ประชาชนในพืน้ท่ี ได้แก่ ผู้ ท่ีมีภมิูลาํเนาอยูใ่นอําเภอเกาะพะงนั จํานวน 10,720 คน  

(สาํนกัพฒันาการอําเภอเกาะพะงนั. 2549) 

4. นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวภายใน 

เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี มีจํานวนทัง้สิน้ 46,664 คนตอ่ปี (สว่นศกึษาและวิจยั

อทุยานแหง่ชาติ. 2548) 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1. ภาครัฐ ได้แก่ ผู้วา่ราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ

แผน สาํนกังาน ททท.ฯ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี นายอําเภอเกาะพะงนั เจ้าหน้าท่ีสํานกังาน

พฒันาชมุชนอําเภอเกาะพะงนั สํานกังานเกษตรอําเภอเกาะพะงนั องค์การบริหารสว่น

ตําบลเกาะพะงนั และ ตําบลบ้านใต้ และที่ทําการอทุยานแหง่ชาติธารเสด็จ-เกาะพะงนั 

รวมจํานวน 100 คน 
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2. ภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบธุรกิจด้านการบริการการท่องเท่ียวภายในเกาะพะงนั 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ได้แก่ บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียว เช่น หอการค้า จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี สมาคมไทยธุรกิจท่องเท่ียว สมาคมโรงแรมไทย บริษัทท่องเที่ยว บริษัทดํานํา้ 

บริษัทเช่ารถ โรงแรม รีสอร์ท และบงักะโล รวมจํานวน 100 คน 

3. ประชาชนในพืน้ท่ี ได้แก่ ผู้ ท่ีมีภมิูลําเนาอยู่ใน อําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์

ธานี รวมจํานวน 100 คน 

4. นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวภายใน

อําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี รวมจํานวน 100 คน 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพ่ือการพกัผ่อน

หยอ่นใจ ความสนกุสนาน ศกึษาหาความรู้ ติดตอ่ธุรกิจ การศาสนา การติดตอ่ประชมุสมัมนาตา่ง 

ๆ และการเย่ียมเยียนญาติพีน้่องท่ีเกิดขึน้ในอําเภอเกาะพะงนั 

2. ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม 

ทรัพยากรเทศกาล หรือเหตกุารณ์สําคญัต่าง ๆ ทรัพยากรด้านกิจกรรม ทรัพยากรบริการ และวิถี

ชีวิตที่มีอยูใ่นบริเวณอําเภอเกาะพะงนั 

3. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การเดินทางไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวทัง้ธรรมชาติ

และวฒันธรรมบริเวณอําเภอเกาะพะงนั ท่ีพกัค้างแรม และไม่พกัค้างแรม เพื่อการศึกษา ช่ืนชม 

และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสงัคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โดย

นกัท่องเท่ียวและชมุชนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และนกัท่องเท่ียวต้องได้รับความรู้

จากการท่องเท่ียวอย่างแท้จริง โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ท้องถ่ิน

ควรมีส่วนร่วมในการจดัการและพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือก่อให้เกิดการกระจายรายได้ อีกทัง้การ

ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศยงัหมายรวมถึงถึงการทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม และการ

ทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพด้วย 

4. การพัฒนาอย่างยั่ งยืน หมายถึง การพฒันาท่ีนําเอาทรัพยากรทัง้หมดไม่ว่าจะเป็น

ธรรมชาติ หรือมนษุย์ โดยนํามาจดัเพ่ือก่อให้เกิดความมัน่คง การกินดีอยูดี่ และความอดุมสมบรูณ์

ท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้ในด้านสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงความสมดลุอย่างยัง่ยืนระหว่าง

การผลติ การบริโภค ประชากร และเหมาะสมภายใต้ขีดจํากดัทางนิเวศ ขึน้อยูก่บัสภาพการจดัการ

ท่ีถกูต้องภายในเกาะพะงนั 
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5. การบูรณาการ หมายถึง การประสานกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ  

การตัดสินใจเก่ียวกับทรัพยากร การปฏิบัติ ผลลพัธ์ การวิเคราะห์ และการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน

เป้าประสงค์หลกัของทัง้องค์กร การบรูณาการท่ีมีประสิทธิผลจะสําเร็จได้ก็ต่อเม่ือองค์ประกอบแต่

ละสว่นของระบบมีการจดัการและดาํเนินการท่ีเช่ือมโยงกนั  

 6. นักท่องเที่ยว(Tourist) หมายถึง ชาวตา่งชาติท่ีเดินทางมาเยือนในอําเภอเกาะพะ

งนัทัง้พกัค้างคืน และไมพ่กัค้างคืน 

7. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ หมายถงึ การบรูณาการการทอ่งเที่ยวในมิติ

ท่ีควบคู่กันไปทัง้มิติด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านวฒันธรรม ตลอดจนมิติ

ด้านจิตใจ และยงัหมายถึงการบูรณาการ แนวความคิดของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศทัง้ 4 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และนักท่องเท่ียว แล้วนําผลลพัธ์ท่ีได้

ประมวลผลร่วมกนัเพือ่นําไปสูก่ารวางแผนเพ่ือพฒันาการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
- แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวและการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

- แนวคิดเก่ียวกับการตรวจสอบทรัพยากร

การท่องเท่ียว 

- แนวคิดการพฒันาท่ียัง่ยืนและการมีส่วน

ร่วม 

- แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่องเท่ียวเชิง

นิเวศแบบบรูณาการอย่างยัง่ยืน 

- การวางแผนยทุธศาสตร์ 

ข้อมูลปฐมภูม ิ
- แบบสํารวจทรัพยากรการ

ท่องเท่ียว 

- แบบสอบถามความคิดเห็นจาก
ประชากร 4 กลุม่ ได้แก่ ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ประชาชน และ

นกัท่องเท่ียว 

ข้อมูลทุตยิภูม ิ
- ข้อมลูพืน้ฐานของเกาะพะงนั 

- แผนยทุธศาสตร์จงัหวดั 

สรุาษฎร์ธานี 

- ยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวท่ี

ยัง่ยืนของเกาะพะงนั 

-  แผนพฒันาการท่องเท่ียวเกาะพะงนั 

- แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา 

กาํหนด SWOT วสัิยทศัน์ ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์  

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนา 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เกาะพะงนั จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอแนวคิด

ทฤษฎี ตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

2. แนวคดิเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

3. แนวคดิเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศด้านการเกษตรหรือการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
4. แนวคดิเก่ียวกบัการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประเทศไทย 

5. แนวคดิเก่ียวการพฒันาท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืน 

6. แนวคดิเก่ียวกบัการพฒันา การมีสว่นร่วม และการบรูณาการ 

7. แนวคดิด้านการตลาด 

8. แนวคดิเก่ียวกบัการวางแผนยทุธศาสตร์ และการวางแผนพฒันาประเทศ 

9. ยทุธศาสตร์การพฒันาอําเภอเกาะพะงนั 

10. บริบทพืน้ท่ีท่ีศกึษา 

11. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. แนวคดิเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนษุย์ ซึง่กระทําเพ่ือผ่อนคลายความตงึเครียด

จากกิจการงานประจํา โดยปกติการท่องเท่ียวจะหมายถึง การเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยงัอีกท่ีหนึ่ง

โดยไมคํ่านงึวา่ระยะทางนัน้จะใกล้หรือไกล และการเดนิทางนัน้จะมีการค้างแรมหรือไม ่

ปรีชา แดงโรจน์ (2544: 29-30) ได้อ้างถึง คํานิยามการท่องเท่ียวขององค์การ

สหประชาชาติท่ีได้จดัประชมุว่าด้วยการเดินทางและท่องเท่ียว ณ กรุงโรม เม่ือปี พ.ศ. 2506 ไว้ว่า 

หมายถึง กิจกรรมท่ีมีเง่ือนไขเก่ียวข้องอยู่ 3 ประการ คือ 1) ต้องมีการเดินทาง 2) ต้องมีสถานท่ี

ปลายทางท่ีประสงค์จะไปเย่ียมเยือน และ 3) ต้องมีจุดมุ่งหมายของการเดินทาง และได้อธิบาย

เพิ่มเติมของจุดมุ่งหมายของการเดินทางท่องเท่ียวไว้ว่า การเดินทางท่องเท่ียวต้องมิใช่เพ่ือการ

ประกอบอาชีพ และการไปอยู่ประจํา และเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่างดงัตอ่ไปนี ้ ได้แก่ เพ่ือพกัผ่อนในวนัหยดุ เพ่ือวฒันธรรมหรือศาสนา เพ่ือการศกึษา เพ่ือการ
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กีฬาและบนัเทิง เพ่ือชมประวตัิศาสตร์และความสนใจพิเศษ เพ่ืองานอดิเรก เพ่ือเย่ียมเยือนญาติ

มิตร เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางธุรกิจ และเพ่ือเข้าร่วมประชมุหรือสมัมนา 

ชสูิทธ์ิ ชชุาติ (2542: 3) กล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางออกจากบ้านพกั

เป็นการชัว่คราว ระยะเวลาสัน้เพ่ือเย่ียมเยือนญาตมิิตร หรือวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ ทางด้านท่องเท่ียว 

นิคม จารุมณี (2535: 1) กล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีหนึ่งท่ีมกั

หมายถึงท่ีอยู่อาศยั ไปยงัอีกทีหนึ่งถือเป็นแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 

โดยมีแรงกระตุ้ น (Motivator) จากความต้องการในด้านกายภาพ ด้านวัฒนธรรม ด้านการ

ปฏิสมัพนัธ์ และด้านสถานะหรือเกียรตคิณุ 

ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ (2533: 3) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมนนัทนาการ

รูปแบบหนึ่งท่ีมีการเดินทางเข้ามาเก่ียวข้อง โดยมีการเดินทางจากท่ีหนึ่งท่ีมกัหมายถึงท่ีอยู่อาศยั

ไปยงัอีกท่ีหนึง่ท่ีถือเป็นแหลง่ท่องเท่ียวเพ่ือเปล่ียนบรรยากาศ และสิง่แวดล้อม 

วินิจ วีรยางกรู (2532: 6) กล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางออกจากท่ีหนึ่ง

ไปสูส่ถานท่ีอ่ืนๆ เช่น การเดนิทางออกจากบ้านตามปกต ิและการเดนิทางเพ่ือไปอาศยัท่ีอ่ืนๆ  

ประเสริฐ วิทยารัฐ (2530: 3) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเป็นสินค้าท่ีมีความแตกต่างจาก

สนิค้าอ่ืนๆ คือผู้ซือ้หรือนกัท่องเท่ียวต้องมาหาสนิค้าด้วยตนเองแทนท่ีสินค้าจะไปหาซือ้ สําหรับตวั

สินค้าก็มีความแตกต่างจากสินค้าทัว่ไป คือ ผู้ซือ้ไม่สามารถเก็บสินค้าไว้เป็นสมบตัิได้ แต่ผู้ซือ้จะ

ได้รับความร่ืนรมย์ ความพึงพอใจ ความแปลกใหม่ ประเทืองปัญญา พกัผ่อน สนุกสนาน ความ

คุ้มค่าของผู้ซือ้จึงอยู่ท่ีความรู้สกึพึงพอใจ ประทบัใจ และมีการบอกเล่าถึงความประทบัใจแก่ผู้ อ่ืน

เพ่ือชกัชวนให้เกิดการเดนิทางท่องเท่ียว 

แมคอินทอช และโกล์ดเนอร์ (McIntosh; & Goeldner 1984: 132-135) กล่าวว่า การ

ท่องเท่ียวเป็นผลรวมของปรากฏการณ์ต่าง ๆ และความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้จากปฏิสมัพันธ์ระหว่าง

นกัท่องเท่ียวกับธุรกิจบริการต่าง ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับกิจกรรมหรือสร้างความพอใจให้กบันกัท่องเท่ียว

หรือผู้มาเยือน 

จี และซอย (Gee ;&Choy 1989: 98-101) กลา่วว่า การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางท่ีทํา

ให้นกัท่องเท่ียวมีความเพลดิเพลนิสนกุสนาน โดยท่ีนกัเดนิทางนัน้คือนกัท่องเท่ียวนัน่เอง 

ดงันัน้ การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู่อาศยัปกติไปยงัสถานท่ีตา่ง ๆ เป็น

การชั่วคราวด้วยความสมัครใจ และพึงพอใจของผู้ เดินทางเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ และ

เปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อม หรือเพ่ือการประกอบกิจกรรมท่ีไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ และการไป

อยูอ่าศยั 
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   1.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
   การท่องเท่ียวเป็นอตุสาหกรรมใหญ่ท่ีมีองค์ประกอบเป็นอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียว 

ข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อมจํานวนมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม  อตุสาหกรรมท่ีพกัแรม  อตุสาหกรรมนนัทนาการ  อตุสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการ

ข้างเคียงตา่ง ๆ ซึง่ได้มีผู้ กําหนดแนวคดิเก่ียวกบัองค์ประกอบของอตุสาหกรรมท่องเท่ียวไว้ดงันี ้

พยอม ธรรมบุตร (เอกสารประกอบการสอน สถาบนัพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือ

อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม พ.ศ. 2549: 1 – 3) ได้แบง่องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเป็น 5 ประเภทดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบของการท่องเท่ียวของสถานบนัพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือ 

                 อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

การท่องเท่ียวมีองค์ประกอบสําคญั 5 ประเภท ได้แก่ 

1. การเข้าถึงแหลง่ท่องเท่ียว (Accessibility) ได้แก่ การมีระบบโครงสร้างพืน้ฐานท่ี

เหมาะสม เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การ

ขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางนํา้ ซึง่จะเอือ้อํานวยให้นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปถึง

จดุหมายปลายทาง (Destination) หรือแหลง่ท่องเท่ียว (Attraction)  

2. การมีท่ีพกัแรมเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียว (Accommodation) ท่ีต้องการค้างคืน ได้แก่ 

ท่ีพกัประเภทตา่ง ๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ ท่ีพกัแรม ประเภทตา่ง ๆ จะมีสิง่อํานวย

ความสะดวกในระดบัต่าง ๆ กนัซึ่งจะทําให้มีราคาและบริการในระดบัต่างกนั ได้แก่ ภตัตาคาร สระ

วา่ยนํา้ บาร์ ฟิตเนสเซน็เตอร์ ซาวน่า ศนูย์กลางธุรกิจ และสิง่อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

องค์ประกอบของ

การทอ่งเท่ียว  

5 ประเภท 

1.การเข้าถงึแหลง่

ทอ่งเท่ียว 
2. การมีท่ีพกัแรมกเพ่ือ

รองรับนกัทอ่งเท่ียว 

5. เบด็เตลด็ 

4.กิจกรรมการ

ทอ่งเท่ียว 

3. แหลง่ทอ่งเท่ียว 
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3. แหล่งท่องเท่ียว (Attractions) นบัเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคญัสงูสดุของการ

เดินทาง เพราะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวอาจเป็นแหล่ง

ธรรมชาติท่ีมีความ โดดเด่น เช่น ดอยอินทนนท์ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพของเทือกเขา

หิมาลยั หรือแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประวตัิศาสตร์ เช่น ปราสาทพนมรุ้งซึ่งแสดงถึงความ

รุ่งเรืองของอาณาจกัรขอม ตลอดจนการท่องเท่ียวชนบทเพ่ือสมัผสัวิถีชีวิตชาวบ้าน เรียนรู้ถึงภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนโบราณสถานยคุเก่าแก่ก่อนประวตัศิาสตร์ เช่น วฒันธรรมบ้านเชียง เป็นต้น 

4. กิจกรรมการท่องเท่ียว (Activities) และกิจกรรมนนัทนาการ (Tourist Activities 

และ Recreational Activities) นบัเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัในยคุปัจจบุนัเพราะการท่องเท่ียวมิได้

หมายเพียงแค่การเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย์ ความงดงามของธรรมชาติเท่านัน้ 

แตเ่ป็นการท่ีนกัท่องเท่ียวได้มีโอกาสทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเดินป่าศกึษาระบบนิเวศเขตเส้น

ศนูย์สตูรในป่าดิบชืน้ การล่องแก่งในแม่นํา้ท้องถ่ิน การปีนหน้าผา การดํานํา้ในรูปแบบ Scuba 

Diving หรือ Snorkeling การพายเรือแคนูในบริเวณป่าชายเลน การตกปลาหมึกในทะเลลึก 

ตลอดจนการร่วมกิจกรรมกบัชมุชนเจ้าบ้าน เช่นการดํานา การเก่ียวข้าว การร่วมพิธีบายศรีสูข่วญั 

เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทัง้หมดจะเป็นประสบการณ์ (Experience) ท่ีอยู่ในความทรงจําของ

นกัท่องเท่ียวและกิจกรรมดงักลา่วมกัก่อให้เกิดการกระจายรายได้ 

5. บริการเบ็ดเตล็ดทัง้หมดท่ีมีให้นกัท่องเท่ียว (Ancillary) อาทิเช่น บริการด้าน

ร้านอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณีย์ สถานีบริการนํา้มนั ร้านค้า ร้านขายของท่ีระลกึ ห้องสขุา ฯลฯ 

 องค์ประกอบทัง้ 5 ประการควรปรากฏอยู่บนระบบฐานข้อมลูการจดัการการท่องเท่ียวของ

แหลง่ท่องเท่ียวทกุแหลง่ท่ีเป็นจดุหมายปลายทาง (Destination Management System: DMS) 
   1.3 นักท่องเที่ยว  

   เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุของการท่องเท่ียว เพราะเป็นผู้ ก่อให้เกิดการท่องเท่ียวขึน้ ดงันัน้

นักท่องเท่ียวจึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวทัง้

ระดบัประเทศและระดบัโลก จะทําการศกึษาวิจยัและเก็บข้อมลูเก่ียวกบันกัท่องเท่ียว เพ่ือนํามาวางแผน

ในการพฒันาการท่องเท่ียวต่อไป การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยแบ่งลกัษณะนกัท่องเท่ียวออกเป็น 3 

แบบ โดยขึน้อยูก่บัเง่ือนไขเวลาและสถานท่ีดงันี ้(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2533: 19-20) 

   1) นกัท่องเท่ียวนานาชาติ (Inbound Tourists) ทัง้ท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาให้ประเทศ

ไทยและพํานกัไม่น้อยกว่า 1 วนั และไม่มากไปกว่า 60 วนั โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว 

พกัผอ่น รักษาสขุภาพ เย่ียมญาต ิดงูาน มาศกึษา ประชมุสมัมนา เป็นตวัแทนนกักีฬา เป็นต้น 
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   2) นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound Tourist) หมายถึง ชาวไทยท่ี

เดนิทางท่องเท่ียวไปตา่งประเทศและพํานกัอยูใ่นประเทศนัน้น้อยกวา่ 1 ปี 

   3) นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourist) หมายถึง ทัง้ชาวไทยและชาว

ต่างประเทศท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยเดินทางจากจังหวัดท่ีตนอยู่ไปยังจังหวัดอ่ืนๆ โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือการเดนิทางมิใช่เพ่ือหารายได้ในสถานท่ีไปเยือน ระยะพํานกัไมเ่กิน 60 วนั 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ใช้คําวา่นกัท่องเท่ียวตามลกัษณะแตกตา่งกนัดงันี ้

   1) นกัทศันาจรภายในประเทศ (Excursionists) เป็นบุคคลท่ีเดินทางไปตามจงัหวดั

ตา่ง ๆ โดยไมค้่างคืน 

   2) นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปยังหรือมาจากต่างประเทศ (Tourists) ไปพํานักท่ี

ประเทศท่ีไปเยือนไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

   3) นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปประเทศอ่ืนทีมิใช่แหล่งท่ีอยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว 

(Visitors) และพํานกัอยูไ่มเ่กิน 24 ชัว่โมง 
   1.4 การเปล่ียนแปลงแนวคิดด้านการท่องเที่ยว (Tourism Planning: 5 Schools 

of Thought) สถาบนัพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2542 ได้กลา่วถึงวิวฒัน

การด้านการท่องเท่ียวจากในอดีตเป็นแบบมวลชนมาถึงแบบเชิงนิเวศในปัจจบุนั เร่ิมต้นจาก พ.ศ.

2493 – 2503 (1950-1960) การท่องเท่ียวเป็นแบบกลุ่มใหญ่ (Mass Tourism) ทุกคนชอบ

ท่องเท่ียวมาก ไปกนัเป็นกลุม่ใหญ่ หาความสขุความพอใจจากธรรมชาติ โดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อม 

แหล่งท่องเท่ียวถูกใช้และเกิดผลกระทบมากมาย ผู้ ประกอบการขอมีประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว 

เรียกว่า ยุค Boosterism ในปี พ.ศ. 2504 – 2513 (1961-1970) เกิดอุปสงค์ อุปทาน มีความ

ต้องการแหล่งท่องเท่ียวมาก การพัฒนาเศรษฐกิจมุ่งแต่วัตถุมากกว่าสนใจสิ่งแวดล้อม และมี

นกัการเงินใช้เงินต่อเงิน ทําให้เศรษฐกิจฟองสบู่ ในปี พ.ศ.2514 – 2523 (1971 - 1980) การ

ท่องเท่ียวเร่ิมเปลี่ยนแปลง แหล่งท่องเท่ียวต้องมีพืน้ฐานการจดัการโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม, การ

วางแผนการใช้ท่ีดิน และมีกิจกรรมท่ีให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสดุ ในปี พ.ศ.2524 – 2533 (1981 - 

1990) การท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงเป็นการต้องอยู่บนพืน้ฐานของชมุชน คือ ให้ชมุชนมีสว่นร่วม, ให้

ชมุชนมีอํานาจในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวด้วยตนเอง และมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ หวงแหนแหล่ง

ท่องเท่ียวนัน้ และในปี พ.ศ. 2534 – 3549 (1991 - 2006) การท่องเท่ียวเป็นแบบเชิงนิเวศ และพฒันา

ตอ่มาเป็นแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืนในปัจจบุนั 
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   1.5 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
       1.5.1 นักท่องเท่ียว คือ ผู้ ท่ีลงทุนเงินและเวลาเพ่ือแสวงหาสินค้าและบริการ 

ตลอดจนประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพ 

       1.5.2 ภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียว เช่น ท่ีพักแรม แหล่ง

ท่องเท่ียว กิจกรรมและบริการต่าง ๆ ผู้ประกอบการลงทนุทําธุรกิจดงักล่าวโดยมีเป้าประสงค์ท่ีจะ

เสนอสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพให้แก่นกัท่องเท่ียวโดยมุง่สร้างกําไรจากธุรกิจ 

       1.5.3 ภาครัฐ  ซึ่งหมายถึง  รัฐบาลของประเทศท่ีรองรับซึ่งต้องการดึงดูด

นกัท่องเท่ียวมาสูจ่ดุหมายปลายทาง เพ่ือท่ีจะใช้อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวสร้างเงินและสร้างงาน

ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

       1.5.4 ภาคประชาชน ได้แก่ ชมุชนท่ีเกิดการท่องเท่ียว มีวตัถปุระสงค์จะเสนอแหลง่

ท่องเท่ียวและบริการแก่นักท่องเท่ียวตลอดจนแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม เพ่ือก่อให้เกิดการ

กระจายรายได้และพฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ิน 

 
2.แนวคดิเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2.1 สาเหตุที่ทาํให้การท่องเที่ยวแบบเดมิมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เน่ืองจากการท่องเท่ียวแบบเน้นปริมาณนําเศรษฐกิจมาสู่ประเทศกําลงัพฒันา แต่การ

ท่องเท่ียวแบบนีทํ้าให้เกิดการทําลายสิ่งแวดล้อมโดยขาดจิตสํานึก สร้างมลภาวะให้ธรรมชาติขาด

การป้องกนัแก้ไข เกิดผลกระทบไปทัว่โลก องค์กรท่องเท่ียวโลก หรือ WTO ได้กล่าวไว้ในหนงัสือช่ือ 

Tourism, Ecotourism and Protected Area โดย (Lascurain. 1996: 14) วา่ “ การท่องเท่ียวเป็นหนึง่

ในปรากฏการณ์ทางการเมือง วฒันธรรม สงัคม และเศรษฐกิจท่ีสําคญัของศตวรรษท่ี 20 ประเทศ

ทัง้หลายไมค่วรจะทําให้มนัแตกตา่งกนั” และเสริมว่าประชาคมโลกมองแหลง่ท่องเท่ียวธรรมชาติของ

แตล่ะประเทศโดยรวมเหมือนเป็นสมบตัิของโลก นกัท่องเท่ียวทกุคนมีสิทธ์มาด ูมาช่ืนชม และซมึซบั

ความงดงาม ความน่าทึ่ง ดูแล้วเกิดความคิด เกิดความสนใจ เกิดความพอใจ ทุกประเทศจึงควร

ร่วมมือกนัอนรัุกษ์ สว่นใดเสียหายก็ควรปรับปรุงแก้ไขให้ธรรมชาติกลบัคืนมาอย่างเดิมเพ่ือประโยชน์

ของคนรุ่นหลงั 
2.2 วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
หลงัจากท่ีการท่องเท่ียวแบบ Mass Tourism มาถึงจุดท่ีธรรมชาติรับไม่ได้ เพราะมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วงนัน้เกิดนกัอนรัุกษ์ท่ีมีอดุมคติ และมีวตัถปุระสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมได้

แพร่กระจายความคิดออกไปอย่างกว้างขวาง และบางประเทศร่วมกลุ่มกันเป็นองค์กรอนุรักษ์

ระดบัชาตถิึงนานาชาต ิทกุกลุม่มีวตัถปุระสงค์เดียวกนั คือ มีความคดิท่ีจะปกป้องและรักษาสภาพ
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ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเส่ือมโทรมทั่วโลกให้ยัง่ยืน โดยตัง้ความประสงค์ท่ีจะนําการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศมาแก้ปัญหาการท่องเท่ียวแบบดัง้เดิม เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสํานึกให้แก่

นักท่องเท่ียว จัดกิจกรรมให้เป็นการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนใน

ท้องถ่ิน ให้สอดคล้องกบัอดุมการณ์ด้านอนรัุกษ์ด้วย 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหนังสือเร่ือง  

ในหลวงกบัสิง่แวดล้อมไทย (2545: 20) ทรงให้พระราชวินิจฉยัว่า “ความเส่ือมโทรมของทรัพยากร 

หมายถึงการสูญสิน้องค์ประกอบในระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ทําให้ระบบนิเวศทําหน้าท่ีไม่

สมบรูณ์” 
2.3. ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ความหมายของการท่องเ ท่ียวเชิงนิเวศ  การท่องเ ท่ียวเชิงนิเวศ  มาจากคําว่า 

“Ecotourism” ซึง่เป็นคําผสมกนัระหว่าง Ecology หรือ นิเวศวิทยา กบัคําว่า Tourism หรือการ

ท่องเท่ียว นอกจากนีใ้นวงการท่องเท่ียวยังมีการใช้ภาษาอังกฤษอ่ืนๆท่ีสําคัญได้แก่ “Nature 

Tourism” หรือ “Biotourism” หรือ “Green Tourism” เพ่ือบง่บอกให้เห็นว่าเป็นการท่องเท่ียวแบบ

ยัง่ยืน อย่างไรก็ตามนิยาม และความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ถูกกําหนดขึน้จากบุคคล

และกลุม่คนตา่ง ๆ ขึน้มาอยา่งมากมาย ทัง้ในและตา่งประเทศ 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2540:5) ให้ความหมายไว้ว่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

หมายถึง การท่องเท่ียวไปในแหลง่ธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน แหลง่วฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ือง

กับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อม ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อม และการ

ท่องเท่ียวอยา่งมีสว่นร่วมกบัท้องถ่ิน เพ่ือมุง่เน้นให้เกิดสํานกึตอ่การรักษาระบบนิเวศอยา่งยัง่ยืน 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2539: 15) ใช้คําว่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ให้

ความหมายว่าเป็นการเดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

การศึกษาและเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสงัคม วฒันธรรม วิธีชีวิตของ

คนไทยในท้องถ่ิน บนพืน้ฐานของความรู้และความรับผิดชอบตอ่ระบบนิเวศ 

นกัวิชาการไทย 3 ท่าน (วลัลีพนัธ์ สถิติยทุธการ; สําอางค์ หิรัญบรูณะ; และพยอม ธรรม

บตุร. 2538: 3) ให้ความหมายว่า เป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ความสําคญักบัธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ต้อง

อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและวฒันธรรมเหลา่นัน้ให้ดีท่ีสดุเพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืน ทัง้ใน

เชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือกระทบน้อยท่ีสุด 

รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ตลอดจนวิถีชีวิตเอกลกัษณ์

ของท้องถ่ิน ต้องให้การศกึษาท่ีหยัง่รากลกึลงในจิตสํานึกของแต่ละคนให้ตระหนกัถึงความจําเป็น 
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และความสําคญัอยา่งยิ่งยวดในอนัท่ีจะถนอมสภาพแวดล้อมรอบตวัเราไว้ ประชาชนในพืน้ท่ีต้องมี

ส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ และสามารถได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว ต้อง

คํานงึถึงความพอใจของนกัท่องเท่ียวเป็นสําคญั 

เสรี วงัส์ไพจิตร (2537: 22) ให้ความหมายว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบของ

การพฒันาการท่องเท่ียวให้เจริญเติบโตไปในทิศทางท่ีเหมาะสม โดยรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดีงาม

และดัง้เดมิให้คงอยูค่วบคูไ่ปกบัการพฒันาท่ีมุง่อนรัุกษ์คณุคา่ของธรรมชาติ เป็นการพฒันาโดยถือ

ว่าการท่องเท่ียวเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม

ของระบบนิเวศโดยไมใ่ห้เป็นการเปล่ียนแปลงหรือทําลาย 

ภราเดช พยฆัวิเชียร (2537: 29) ให้ความหมายว่า เป็นการท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมการ

อนุรักษ์ พยายามให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมน้อยท่ีสุด และใน

ขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดผลของความรู้ ความเข้าใจร่วมกันระหว่างนกัท่องเท่ียวกับสิ่งแวดล้อม 

วฒันธรรมและธรรมชาตกิบัชมุชนท้องถ่ินหรือสงัคมท่ีตนเองเข้าไปอยู ่

ศรีพร สมบญุธรรม (2536:53) ให้ความหมายว่า การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีความหมาย

เช่นเดียวกบั กรีน ทวัริซึม (Green tourism) นัน่คือ เป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีช่วยส่งเสริมการ

อนุรักษ์ธรรมชาติวัฒนธรรม รวมทัง้พยายามลดผลกระทบจากกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ

ท่องเท่ียวตอ่สภาพแวดล้อมให้น้อยท่ีสดุ 

สวุิทย์ ยอดมณี (2536:3) ใช้คําว่า “นิเวศทศันา” หมายความถึง การพานกัท่องเท่ียวไป

ท่ีใดท่ีหนึ่งท่ีมีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ และท่ีพานักท่องเท่ียวเข้าไปต้องมีความสามารถท่ีจะ

อธิบายทางวิชาการให้นกัท่องเท่ียวได้เข้าใจสิง่ตา่ง ๆ วา่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

พงศธร เกษสําลี (2530: 40) ใช้คําว่า อีโคทวัร์ (Ecotour) หรือ นิเวศสญัจร พร้อมให้

ความหมายว่าเป็นการนําเอาการท่องเท่ียวมาประสานเข้ากับความรู้ความเข้าใจ ในหลักวิชา

นิเวศวิทยา โดยนอกจากจะเดินทางท่องเท่ียวไปตามแหลง่ท่องเท่ียวทัว่ ๆ ไปแล้ว ยงัมุ่งท่ีจะศกึษา

สภาพแวดล้อมของเส้นทางท่ีผ่านไปด้วย เป็นการท่องเท่ียวเพ่ือความเพลิดเพลิน และได้รับความรู้

พร้อมกนั 

เฮคเตอร์ ซี ลาซูเลน (Hector Ceballos Lascurain, 1998: 118) แห่งสหภาพสากลว่า

ด้วยการอนรัุกษ์ (International Union for the Conservation of Nature and Natural 

Resources: IUCN) เป็นบคุคลแรกท่ีกําหนดความหมายของการท่องเท่ียวไว้ว่า การท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ โดยมี
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วตัถปุระสงค์เพ่ือช่ืนชม ศกึษา เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพ พืชพนัธุ์ สตัว์ป่า ตลอดจน

ลกัษณะทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในแหลง่ธรรมชาตเิหลา่นัน้  

อลิซาเบธ บู (Elizabeth Boo. 1991:114-115) เป็นผู้ ท่ีคลกุคลีอยู่กบังานวิจยัการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในลาตินอเมริกาและหมู่เกาะคาริบเบียน พร้อมกับเขียนรายงานเร่ือง 

“Ecotourism: The Potentials and Pitfalls” ได้ให้คํานิยามของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไว้ว่า การ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ อนัเน่ืองมาจาก

การมีรายได้สําหรับการดแูลรักษาพืน้ท่ี การสร้างงานให้ชมุชนหรือท้องถ่ิน และการสร้างจิตสํานึก

ด้านสิง่แวดล้อม 

คอสตาส คริสต์ (Costas Christ. 2002: 23) ให้ความหมายว่า เป็นการท่องเท่ียวใน

พืน้ท่ีธรรมชาติ พร้อมกบัอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วย และช่วยสร้างสวสัดิการให้ชมุชนท้องถ่ิน และ

ยงัได้กล่าวอีกว่า นักท่องเท่ียวสบัสนคําว่าท่องเท่ียวธรรมชาติกับคําว่าท่องเท่ียวเชิงนิเวศซึ่งไม่

เหมือนกนั เพราะการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นการท่องเท่ียวท่ีรับผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อม 

นกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศต้องใช้ธรรมชาติ และปฏิบตัิต่อสตัว์ป่าอย่างยัง่ยืน และยงัต้องบริจาคเงิน

ช่วยเหลือเพ่ือเป็นทนุในการอนรัุกษ์ รวมทัง้เพ่ือให้คนในชมุชนมีฐานะดีขึน้ 

อลิซาเบธ สตาค. (Elizabeth Stark. 1993:78) ให้ความหมายว่า เป็นรูปแบบของการ

ท่องเท่ียวท่ีพฒันาขึน้ เพ่ือก่อให้เกิดความยัง่ยืนของสถานท่ีท่องเท่ียว โดยไมทํ่าลายสภาพแวดล้อม 

ปราศจากสิ่งฟุ่ มเฟือยต่าง ๆ มีเพียงสิ่งจําเป็นในการท่องเท่ียวเท่านัน้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

“การท่องเท่ียวธรรมชาต”ิ (Natural Travel) 

แคลร์ เอ กนัน์ (Clare A Gunn 1994:48) ได้กลา่ววา่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบ

ของการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนสามารถทําให้มีการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตคิวบคูไ่ปกบั

การพัฒนาการท่องเท่ียวได้ โดยให้ความสําคัญต่อการท่องเท่ียวตามแหล่งธรรมชาติ และ

วฒันธรรมชมุชนท้องถ่ิน ทัง้นีต้้องคํานงึถึงสิง่แวดล้อม และเศรษฐกิจด้วย 
2.4 องค์ประกอบสาํคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
จากความหมายและแนวคิดข้างต้นสถาบนัการท่องเท่ียวเพ่ือการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมได้

ให้ลกัษณะสําคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวา่มีหลกัการพืน้ฐาน 5 อยา่ง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

   1.ต้องอยูบ่นพืน้ท่ีฐานของธรรมชาติ (Nature-Based Tourism) หมายถึง ต้องเจาะจง

เร่ืองชีววิทยา ลักษณะกายภาพของแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ และวัฒนธรรม ศึกษาเร่ืองการ

อนุรักษ์ การวางแผน การพัฒนา การจัดการด้านท่องเท่ียว เพราะทัง้หมดเป็นพืน้ฐานอยู่กับ

ธรรมชาต ิ



  

17

   2.ต้องทําให้ระบบนิเวศยัง่ยืน (Ecological Sustainable Tourism) หมายถึง เป็นการ

ท่องเท่ียวท่ีประกอบด้วยเศรษฐกิจท่ียั่งยืน สังคมท่ียั่งยืน และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน การทําแหล่ง

ท่องเท่ียวยัง่ยืนเป็นกุญแจดอกสําคญั นําไปสู่การจดัการกิจกรรมของมนุษย์ นอกจากนัน้ยงัเป็น

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างยัง่ยืนท่ียอมรับกนัในการจดัการด้านธรรมชาติวิทยา เป็นการพฒันา

ด้านศกัยภาพในการรับรองและคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งจะทําให้สิ่งแวดล้อมคงอยู่ และ

ไมไ่ด้รับความเสียหาย 

   3.ต้องศกึษาสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ (Environmentally Educative Tourism) เป็น

การศกึษาสิ่งแวดล้อมและแปลความหมาย สิ่งนีเ้ป็นเคร่ืองมือสําคญัสร้างความสนกุสนานและให้

ประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งมีความหมาย ช่วยดงึดดูผู้คนท่ีปรารถนาจะมีสว่นร่วมให้

ปฏิบตัิต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีสํานึก โดยพฒันาความคิด จิตใจ ความรู้สึกช่ืนชมต่อสิ่งแวดล้อม 

การศกึษาเร่ืองนีจ้ะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวและชมุชน ซึง่ช่วยให้กิจกรรมในแหล่ง

ท่องเท่ียวอยู่ได้อย่างยั่งยืน การแปลความหมายช่วยให้นักท่องเท่ียวเห็นภาพในการพิจารณา

สิง่แวดล้อมได้อยา่งชดัเจน ซึง่ให้ทัง้คณุคา่ทางวฒันธรรมและธรรมชาตพิอ ๆ กนั 

   4.ต้องให้ชมุชนมีรายได้ (Locally Beneficial Tourism) เป็นการให้ชมุชนเข้ามามีสว่น

ร่วม ถือว่าไม่เพียงแตใ่ห้ประโยชน์กบัชมุชน และสิ่งแวดล้อมเท่านัน้ แตย่งัช่วยพฒันาคณุภาพของ

ประสบการณ์การท่องเท่ียว ชมุชนในท้องถ่ินมกัให้ความร่วมมือกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศด้วยการ

ให้ความรู้ ให้บริการ ให้ความสะดวก และขายผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน ผลประโยชน์เหล่านีจ้ะมีนํา้หนกั

กวา่ท่ีการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจะมีให้ตอ่แหลง่ท่องเท่ียว และสิ่งแวดล้อม การท่องเท่ียวเชิงนิเวศช่วย

ก่อให้เกิดรายได้ไว้จัดการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว นอกเหนือไปจากผลต่อสงัคม และวฒันธรรม

ท้องถ่ิน เงินบริจาคก็เป็นทุนช่วยเหลือโครงการอนุรักษ์ได้ เช่น ช่วยเหลือนักวิจัยท่ีมาเก็บ

รายละเอียดหรือวิเคราะห์ข้อมลูเร่ืองแหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

   5. ต้องให้นกัท่องเท่ียวมีความพอใจ (Tourist Satisfaction) ความพอใจเป็นสิ่งท่ีสําคญั

ตอ่นกัท่องเท่ียว แมคอินทอช (McIntosh; 1975:176 อ้างอิงจาก Pearce. 1991) กลา่วว่ามนษุย์มี 

Fulfillment Needs เร่ืองการท่องเท่ียวซึง่เรียกว่า Travel Needs Ladder ซึง่หมายถึง ขัน้ตอนของ

ความพงึพอใจการท่องเท่ียว เช่น พอใจในเร่ืองของความปลอดภยั พอใจในเร่ืองของความมัน่คงทาง

สงัคม พอใจในข้อมลูการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีถกูต้อง พอใจกบัการจดัประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ี

เหมาะสม พอใจความคาดหวงัท่ีเป็นจริงให้กบันกัท่องเท่ียว ถึงอย่างไรก็ตาม ความพงึพอใจควรเป็น

อนัดบัรองจากการอนรัุกษ์ 
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2.5 แนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
ปัจจบุนัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้รับการผลกัดนัและส่งเสริมให้เป็นองค์ประกอบสําคญั

อย่างหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถให้เป็นเคร่ืองมือหรือมาตรการหนึ่งในการ

ส่งเสริมเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะลดน้อยหรือเส่ือมโทรมลงอนัเป็นผล

จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และจากแนวโน้มสองประการ คือ แนวโน้ม

เก่ียวกบัการอนรัุกษ์และความเปล่ียนแปลงเร่ืองอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวทําให้เกิดแนวคิดเร่ือง

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Elizabeth Boo. 1991:148) ซึง่มีสาระสําคญัดงันี ้

   1.แนวโน้มเร่ืองการอนรัุกษ์ การท่ีประชากรเพิ่มขึน้ และภาวะทางเศรษฐกิจถดถอยใน

หลายประเทศ กิจกรรมการพฒันาต่าง ๆ เช่น การทําไม้ การทําเหมืองแร่ และการเกษตรเกิดขึน้

รอบๆและภายในพืน้ท่ีอนรัุกษ์สง่ผลกระทบอย่างรุนแรงตอ่ระบบนิเวศจนทําให้ทรัพยากรธรรมชาติ

เส่ือมโทรม ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาประเทศกําลงัพฒันา จึงพยายามผสมผสานเร่ืองการอนรัุกษ์

เข้ากบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ โดยการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีอนรัุกษ์ท่ีได้จดัตัง้ขึน้ให้เป็นแหลง่พฒันา

ทางเศรษฐกิจและสงัคมควบคู่ไปกบัการสงวนรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติโดยการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวในพืน้ท่ีอนรัุกษ์ อยา่งเช่นในอทุยานแห่งชาต ิด้วยความเช่ือวา่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็น

ความเช่ือท่ีว่าท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นทางเลือกหนึ่งท่ีเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานและการสร้าง

รายได้จํานวนมากทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัชาติ ตลอดจนเป็นแรงผลกัดนัให้กลุ่มอนรัุกษ์และ

ประชาชนทั่วไปยอมรับว่าการท่องเท่ียวท่ีมีการวางแผนท่ีดีมีศักยภาพใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

สนบัสนนุการอนรัุกษ์อทุยานแห่งชาต ิและพืน้ท่ีอนรัุกษ์อ่ืนๆได้เป็นอยา่งดี 

   2.แนวโน้มเร่ืองการท่องเท่ียว สําหรับแนวโน้มเร่ืองการท่องเท่ียวปรากฏชัดในระยะ  

7-8 ปีท่ีผ่านมาได้มีการเปล่ียนแปลงวิธีการใช้เวลาว่างในการเดินทางท่องเท่ียวโดยมีแนวโน้มว่า

ต้องการการท่องเท่ียวแบบผจญภัย เข้าไปมีส่วนร่วมและสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง 

นอกจากนีน้กัท่องเท่ียวยงัอยากศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่ีไปเยือนตัง้แต่เร่ืองระบบนิเวศ

จนถึงชนิดพนัธุ์พืชหรือสตัว์ท่ีหายากหรือกําลงัสญูพนัธ์และประเด็นปัญหาด้านการอนุรักษ์ เช่น 

การสญูทรัพยากรป่าไม้ การลกัลอบลา่สตัว์ป่า เป็นต้น ดงัจะเห็นได้จากจํานวนนกัท่องเท่ียวในเขต

อทุยานแห่งชาติท่ีเพิ่มสงูขึน้ตามลําดบั ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวนี ้มีสาเหตสํุาคญัมาจากการ

ต่ืนตวัและให้ความสนใจเก่ียวกบัคณุภาพสิง่แวดล้อมและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จากแนวโน้มสองประการนีจ้งึสง่ผลให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศขึน้ ดงันัน้การท่องเท่ียว

เชิงนิเวศจงึมีความหมายมากกวา่การท่องเท่ียวให้แหลง่ธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แตห่มายรวมถึง 

การท่องเท่ียวท่ีมีการอนุรักษ์ควบคู่ไปด้วย และแนวโน้มทัง้ 2 ประการท่ีได้กล่าวมาแล้ว จาก
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การศกึษาเพ่ือกําหนดนโยบายการท่องเท่ียว และรักษาระบบนิเวศ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ยงัระบวุา่มีแนวโน้มจากกระแสความต้องการพฒันาคน โดยการมีสว่น

ร่วมของประชาชนท่ีมาจากประชาชนพืน้ฐาน อนัเป็นหลกัประกันท่ีจะให้การพฒันามีทิศทางท่ี

ถกูต้อง มีการกระจายรายได้ท่ีเหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของผู้ ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีมากขึน้ 

ดังนัน้ในการวิจัยครัง้นี  ้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การเดินทางไปยังแหล่ง

ธรรมชาติหรือแหล่งวฒันธรรมอย่างมีความรับผิดชอบโดยไม่ทําให้เกิดการทําลายสภาพแวดล้อม 

และระบบนิเวศ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาหาความรู้เพ่ือให้เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม มีการให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม และจัดการการท่องเท่ียวแล้ว

จะต้องเกิดการกระจายรายได้สูช่มุชนอีกด้วย 
2.6 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
   2.6.1 หลักการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ทรัพยากรการท่องเท่ียว โดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีอยูอ่ย่างจํากดัได้

สง่ผลให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรการท่องเท่ียว และนําไปสูก่ารเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เช่น 

ชาวบ้านกบัชาวบ้าน ชาวบ้านกบัรัฐ ชาวบ้านกบันายทุน รัฐกบันายทุน นกัอนุรักษ์กบันกัพฒันา 

นายทนุกบันกัอนรัุกษ์ และรัฐกบันกัอนรัุกษ์ เป็นต้น 

แต่ละฝ่ายต่างพยายามท่ีจะผลักดันต่อสู้ เพ่ือให้มีทางออกในระดับนโยบาย และมี

กฎหมายท่ีเหมาะสมสอดคล้อง รองรับความต้องการแต่ละฝ่ายทัง้ภาครัฐ นายทุนท่ีต้องการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชน และนักท่องเท่ียว เป้าหมายจึงมุ่งเน้นไปท่ีการใช้ทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมท่ีสุด ยาวนานท่ีสุด และสามารถรักษา หรือ

อนรัุกษ์ทรัพยากรดงักลา่วให้คงสภาพให้ได้มากท่ีสดุ ขณะเดียวกนั ก็สามารถตอบรับกบักระแสใน

การจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทัง้ 2 กระแส (เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ

ทรัพยากรการท่องเท่ียว.มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช : 2545: 21-22) คือ 
กระแสที่  1 คือ ความต้องการให้มีการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และทรัพยากร 

ธรรมชาติ ซึ่งมีขอบข่ายกว้างขวางไปทั่วโลก ทัง้การอนุรักษ์ ป้องกัน และแก้ไขวิกฤตการณ์ใน

ระดบัท้องถ่ินและระดบัโลก โดยเฉพาะการอนรัุกษ์ระบบนิเวศเพ่ือให้คงไว้ซึง่ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เน่ืองจากกลุ่มนักท่องเท่ียวจากประเทศในซีกโลกตะวันตกท่ีสนกับคุณภาพ และการ

จดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งเหมาะสมมากขึน้ 
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กระแสที่  2 คือ ความต้องการพัฒนาคน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท้องถ่ิน อนัจะเป็นหลกัประกนัท่ีจะทําให้การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นไปอย่างมี

ทิศทาง ถกูต้อง และเหมาะสม ตลอดจนมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรม 

 กระแสดงักล่าวนีนํ้าไปสู่หลกัการในการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบยัง่ยืน 

คือ เป็นการจัดการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว และเจ้าของทรัพยากร

ท่องเท่ียวในท้องถ่ิน ขณะเดียวกนัก็สามารถปกป้อง และรักษาทรัพยากรการท่องเท่ียวเหลา่นัน้ไว้ได้ 

 โดยสรุปแล้ว หลกัการในการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ก็คือ การจัดการ

ทรัพยากรเชิงระบบเพ่ือตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกบั

การรักษาสุนทรียภาพ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และกระบวนการทางนิเวศวิทยานั่นเอง โดย

เป้าหมายสงูสดุของการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศก็คือ ความยัง่ยืน 
   2.6.2 แนวทางในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
แนวทางในการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างยัง่ยืนมี 2 ประการ คือ การ

สร้างสมดลุระหว่างความต้องการท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจของประเทศกบัความจําเป็นในการอนรัุกษ์

ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือสนองตอบความต้องการในอนาคตโดยลดผลกระทบท่ีจะ

เกิดขึน้ให้เหลือน้อยท่ีสุด ซึ่งเป็นการผลกัดนั และสนับสนุนรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีส่งเสริมการ

พัฒน า ท่ี ยั่ ง ยื น  ( เ อ ก ส า ร ก า ร ส อนชุ ด วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว .

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช : 2545: 23-24) 
1. การสร้างสมดุลระหว่างความต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกับ

ความจําเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการใช้งานในอนาคต 
โดยพยายามควบคุมผลกระทบทางลบให้มากที่สุด ซึง่การจดัการทรัพยากรดงักลา่วจะประสบ

ความสําเร็จได้นัน้ ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องไมว่า่จะเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของทรัพยากรการท่องเท่ียวใน

ท้องถ่ิน รัฐ นกัวิชาการ นกัอนุรักษ์ รวมถึงนกัท่องเท่ียว จะต้องร่วมมือกนัในการใช้ทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีอยูอ่ยา่งจํากดัให้รอบครอบท่ีสดุเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุทัง้ในปัจจบุนั และ

ในอนาคต ฉะนัน้ การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามแนวทางนีจ้ะต้องจัดให้มีการ

ดําเนินการ และกิจกรรมทางการท่องเท่ียวในขอบเขตความสามารถในการรองรับทัง้ 3 ด้าน 

กลา่วคือ 

  1.1 การจดัการตามขีดความสามารถในการรองรับทางสิ่งแวดล้อม หมายถึง การ

จดัการโดยยอมให้มี “จํานวนคนมากท่ีสดุ” ท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเท่ียวได้

โดยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และไม่ทําให้ประสบการณ์ซึ่ง

นกัท่องเท่ียวจะได้รับนัน่มีคณุภาพลดลงจนไมอ่าจยอมรับได้ 
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  1.2 การจดัการตามขีดความสามารถในการรองรับทางด้านการตลาด หมายถึง 

การจัดการโดยไม่ยอมให้มี “จํานวนคน” เพิ่มขึน้จนถึงระดับท่ีไปขัดขวางความสามารถของ

ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในการท่ีจะให้ประสบการณ์ท่ีมีคณุภาพแก่นักท่องเท่ียว เพราะ

หากเกินขีดความสามารถในการรองรับแล้ว ตลาดการท่องเท่ียวจะถึงจดุวิกฤต 

  1.3 การจัดการตามขีดความสามารถในการรองรับของชุมชน หมายถึง การ

จัดการตามขีดความสามารถในการรองรับซึ่งจะแตกต่างกันไปตามลกัษณะของทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การจดัการนีจ้ะต้องพยายามไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรองรับ เพราะ

หากเกินขีดความสามารถแล้ว ชมุชนในบริเวณนัน้จะรู้สกึถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ได้ 

โดยสรุปแล้วแนวทางการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ ดงันี ้คือ เป็นการใช้

ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างชาญฉลาดโดยผู้ ท่ีใช้จะต้องทราบว่าจะสามารถ

ใช้ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ในระดบัไหนจึงจะไม่ทําให้ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ต้องถูกทําลาย และเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในระดับต่ํา และมีการสูญเสีย

ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้อยท่ีสดุ 
 2. การผลักดัน และสนับสนุนรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีดงันี ้คือ 

  2.1 การสง่เสริมรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่ทรัพยากรการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศ โดยองค์ประกอบท่ีสําคญัทีต้องนํามาพิจารณา ก็คือ การสร้างจิตสํานึกเก่ียวกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว การมีส่วนร่วมของ

ชมุชนท้องถ่ิน และการกระจายรายได้ แตก่ารท่ีจะผลกัดนั และสนบัสนนุการท่องเท่ียวในรูปแบบนี ้

จะต้องพิจารณาสาระสําคญัท่ีเก่ียวข้องซึง่อาจสรุปได้ 8 ประการ ได้แก่ 

  1) การจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจําเป็นต้องมีการจดัการแบบองค์รวม 

  2)  การท่อง เ ท่ียวเ ป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ งจึ ง จํา เ ป็นต้องมี

ความสามารถในการสร้างกําไรเพ่ือความอยูร่อด และผลประโยชน์ของชมุชน 

  3) การตอบสนองความต้องการหรือพนัธะทางสงัคม หมายถึง การให้ความเคารพ

ตอ่วิถีชีวิต และวฒันธรรมของชมุชนตา่ง ๆ รวมถึงความหลากหลาย และมรดกทางวฒันธรรม 

  4) สนุทรียภาพนบัเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของสิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม การ

จดัการจงึควรต้องมีการธํารงรักษาไว้ซึง่สนุทรียภาพของสถานท่ีเหลา่นัน้ 

  5) กระบวนการ และขอบเขตทางนิเวศวิทยาเป็นสิ่งท่ีจะต้องคํานึงถึง เพ่ือให้การ

พฒันาและการจดัการสามารถรักษาสภาพแวดล้อมตา่ง  ๆทัง้กายภาพ และชีวภาพท่ีเปราะบางเอาไว้ได้ 
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  6) การรักษาไว้ซึง่ความหลากหลายทางชีวภาพของพนัธ์พืช และสตัว์ต่าง ๆ เป็น

สิง่ท่ีสําคญั เพราะสิง่เหลา่นีคื้อทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสําคญั 

  7) การดํารงไว้ซึ่งระบบสนับสนุนชีวิต จะช่วยให้สิ่งมีชีวิตทัง้หมดบนโลกในนี ้

สามารถมีชีวิตอยูร่อดตอ่ไปได้ 

  8) ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน ประชาชน และนักท่องเท่ียว

จําเป็นท่ีจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความรับผิดชอบ และปกป้องทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 2.2 การผลกัดนัให้มีมาตรการเพ่ือสนบัสนนุการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีดงันี ้

  1) มาตรการทางสงัคม เป็นการปลกุจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้กบัสงัคม และประชาชน หากมีผู้ ไมป่ฏิบตัติามก็จะถกูสงัคมประณาม ทําให้เกิดความอบัอายตอ่

สงัคม และยงัต้องชดเชยคา่เสียหาย และทําให้เสียเวลาอีกด้วย 

  2) มาตรการทางธรรมชาติ เน่ืองจากธรรมชาติมีการรักษาสมดลุในตวัเองอยู่แล้ว 

หากมีการใช้ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างถกูต้องและเหมาะสมแล้ว ทรัพยากรเหลา่นัน้ก็

สามารถฟืน้ตวัได้ในระยะเวลาอนัควร 

  3) มาตรการทางการเมือง การกําหนดนโยบาย การวางแผนท่ีชดัเจนในการป้องกนั 

และปราบปราม มีการออกกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเอือ้ตอ่การสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

  4) มาตรการทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีเพ่ือนําไปใช้ใน

การจัดการดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศซึ่งอาจแบ่งออกเป็น มาตรการเก็บภาษี

โดยตรง ซึง่เป็นการเรียกเก็บรายหวัโดยรวมกบัการใช้บริการ เช่น การเก็บคา่ธรรมเนียม หรือ ภาษี

ในการเข้าอทุยาน และมาตรการทางอ้อม ได้แก่ การเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการ

ประกอบธุรกิจด้านการท่องเท่ียว และคา่กําจดัขยะ  

  5) มาตรการทางการจดัการ เป็นการจดัระบบการจดัการในการใช้ทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในสภาพท่ีสมดลุ โดยมี การวางแผนการใช้ทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่น 

การแบ่งเขตพืน้ท่ีการใช้ประโยชน์ การจัดทําป้ายบอกทาง และการจัดทําคู่มือท่องเท่ียว  การ

ควบคมุ เช่น การจดัรถ/เรือรับสง่ตามตารางเวลา การจดัให้มีผู้ เช้าชม การจดัระบบการจราจรให้รถ

ไมต่ดิขดั และปลอดควนั การจดัฝึกอบรมบคุลากร และระบบบําบดันํา้เสีย เป็นต้น 
2.6.3 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ปัจจบุนัปัญหาท่ีสําคญัของโลกได้แก่ปัญหาโลกร้อน เป็นปัญหาท่ีทกุคนสามารถช่วยกนั

แก้ไขได้ แตต้่องอาศยัความร่วมมือ และความตัง้ใจของทกุคน การท่องเท่ียวเชิงนิเวศก็เป็นวิธีการ

หนึ่งท่ีมีส่วนช่วยในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมจึงเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง เพราะ
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เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีระบบในการบริหารจัดการ และดูแลสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี  ้ด้วยการใช้

พลงังานทดแทนในแหลง่ท่องเท่ียว 

พลงังานทดแทน (Alternative Energy) หมายถึงพลงังานใด ๆ ท่ีจะสามารถนํามาใช้

ประโยชน์ทดแทนแหลง่พลงังาน ซึง่มีการสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป (เช่น นํา้มนั ถ่านหิน 

ก๊าซธรรมชาติ และแร่ยเูรเนียม) เม่ือพลงังานท่ีสะสมลดลง พลงังานทดแทนภายในประเทศซึง่มี

ความเป็นไปได้ในการนํามาใช้ผลิตพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยเป็นสิ่งท่ีมีกระจายอยู่ตาม

ธรรมชาติแตไ่ม่มีความสม่ําเสมอ ความเป็นไปได้ในการนําแหลง่พลงังานทดแทน มาใช้ประโยชน์

ผลิตพลงังานก็จําเป็นต้องมีมากขึน้ โดยพลงังานท่ีนํามาผลิตพลงังานทดแทน (ศูนย์เทคโนโลยี

อิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต,ิ 2548) ได้แก่ 
   1) พลังงานจากแสงอาทติย์ 

ดวงอาทิตย์ให้พลงังานจํานวนมหาศาลแก่โลก พลงังานจากดวงอาทิตย์จัดเป็น

พลงังานหมนุเวียนท่ีสําคญัท่ีสดุ เป็นพลงังานสะอาดไม่ทําปฏิกิริยาใด ๆ อนัจะทําให้สิ่งแวดล้อม

เป็นพิษ เซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็คทรอนิคส์ชนิดหนึ่ง ท่ีถกูนํามาใช้ผลิตไฟฟ้า 

เน่ืองจากสามารถเปล่ียนเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นพลงังานไฟฟ้าได้โดยตรง ส่วนใหญ่เซลล์

แสงอาทิตย์ทํามาจากสารกึ่งตวันําพวกซิลิคอน มีประสิทธิภาพในการเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตย์

ให้เป็นพลงังานไฟฟ้าได้สงูถึง 22 เปอร์เซนต์ และเน่ืองจากประเทศไทยตัง้อยู่บริเวณใกล้เส้นศนูย์

สตูรจงึได้รับพลงังานจากแสงอาทิตย์ในเกณฑ์สงู  
   2) พลังงานลม 

เป็นพลังงานธรรมชาติท่ีเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ 2 ท่ี ซึ่งสะอาดและ

บริสุทธ์ิใช้แล้วไม่มีวันหมดสิน้ไปจากโลก ได้รับความสนใจนํามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่าง

กว้างขวาง ในขณะเดียวกนั กงัหนัลมก็เป็นอปุกรณ์ชนิดหนึ่งท่ีสามารถนําพลงังานลมมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟ้า และในการสูบนํา้ ศกัยภาพของพลงังานลมท่ี

สามารถ นํามาใช้ประโยชน์ได้สําหรับประเทศไทย มีความเร็ว อยูร่ะหวา่ง 3 - 5 เมตรตอ่วินาที และ

ความเข้มพลงังานลมท่ีประเมินไว้ได้อยูร่ะหวา่ง 20 - 50 วตัต์ตอ่ตารางเมตร  
   3) พลังงานความร้อนใต้พภิพ 

เป็นพลังงานตามธรรมชาติท่ีเกิด และเก็บสะสมตัวอยู่ภายใต้ผิวโลก เช่นเดียวกับ

นํา้มันดิบปิโตรเลียม หากแต่ว่าแหล่งพลังงานเหล่านี  ้เก็บอยู่ในรูปของนํา้ร้อนหรือไอนํา้ร้อน 

ลกัษณะท่ีปรากฏออกมาให้เห็นบนผิวโลก ได้แก่ บอ่โคลนเดือด พกุ๊าซ บอ่นํา้ร้อน และนํา้พรุ้อน ใน

ประเทศไทย มีปรากฏการณ์ตามธรรมชาติในลกัษณะนํา้พรุ้อนกว่า 60 แห่งตามแนวเหนือ-ใต้แถบ

ชายแดนตะวนัตกของประเทศไทย (แนวเทือกเขาตะนาวศรี) นํา้ร้อนท่ีถกูนําไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า
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แล้วนัน้ แม้อุณหภูมิจะลดลงบ้าง แต่ก็ยงัสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการอบแห้ง และใช้ในห้อง

เย็นสําหรับเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรได้ นอกจากนัน้ นํา้ท่ีเหลือใช้แล้วยงัสามารถนําไปใช้ใน

กิจการเพ่ือกายภาพบําบดั และการท่องเท่ียวได้อีก ท้ายท่ีสดุคือ นํา้ทัง้หมดซึง่ยงัมีสภาพเป็นนํา้อุ่น

อยู่เล็กน้อย จะถูกปล่อยลงไปผสมกับนํา้ตามธรรมชาติในลํานํา้ ซึ่งนับเป็นการเพ่ิมปริมาณนํา้

ให้กบัเกษตรกรในฤดแูล้งได้อีกทางหนึง่ด้วย  
   4) พลังงานนํา้ 

พืน้ผิวโลกถึง 70 เปอร์เซนต์ ปกคลมุด้วยนํา้ ซึง่มีความสําคญัยิ่งตอ่สิ่งมีชีวิตทัง้หลาย 

นํา้เหล่านีมี้การเปล่ียนสถานะและหมนุเวียนอยู่ตลอดเวลา ระหว่างผิวโลกและบรรยากาศอย่าง

ต่อเน่ือง ซึง่เรียกว่า วฏัจกัรของนํา้ นํา้ท่ีกําลงัเคล่ือนท่ีมีพลงังานสะสมอยู่มาก และมนุษย์รู้จกันํา

พลงังานนีม้าใช้หลายร้อยปีแล้ว เช่น ใช้หมนุกงัหนันํา้ ปัจจุบนัมีการนําพลงังานนํา้ไปหมนุกงัหนั

ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลงันํา้เพ่ือผลติไฟฟ้า 
   5) พลังงานจากชีวมวล  

เชือ้เพลงิท่ีมาจากชีวะ หรือสิง่มีชีวิตเช่น ไม้ฟืน แกลบ กากอ้อย เศษไม้ เศษหญ้า เศษ

เหลือทิง้จากการเกษตร เหล่านีใ้ช้เผาให้ความร้อนได้ และความร้อนนีแ้หละท่ีเอาไปป่ันไฟ 

นอกจากนีย้งัรวมถึงมลูสตัว์และของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร เช่น เปลือกสบัปะรด

จากโรงงานสับปะรดกระป๋อง หรือนํา้เสียจากโรงงานแป้งมัน ท่ีเอามาหมักและผลิตเป็นก๊าซ

ชีวภาพ โดยเหตุท่ีประเทศไทยทําการเกษตรอย่างกว้างขวาง วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น 

แกลบ ขีเ้ล่ือย ชานอ้อย กากมะพร้าว ซึ่งมีอยู่จํานวนมาก (เทียบได้นํา้มันดิบปีละไม่น้อยกว่า 

6,500 ล้านลติร) ก็ควรจะใช้เป็นเชือ้เพลงิผลติไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้  
   6) พลังงานจากขยะ 

พลงังานจากขยะจากบ้านเรือน และกิจการต่างๆ เป็นแหล่งพลงังานท่ีมีศกัยภาพสงู 

ขยะเหลา่นีส้ว่นใหญ่เป็นมวลชีวภาพ เช่น กระดาษ เศษอาหาร และไม้ ซึง่สามารถใช้เป็นเชือ้เพลิง

ในโรงไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบให้ใช้ขยะเป็นเชือ้เพลิงได้ ท่ีเมืองบัลโม ประเทศสวีเดน ไฟฟ้าท่ีใช้

ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ มาจากการเผาขยะ โรงไฟฟ้าท่ีใช้ขยะเป็นเชือ้เพลิง จะนําขยะมาเผาบน

ตะแกรง ความร้อนท่ีเกิดขึน้ใช้ต้มนํา้ในหม้อนํา้จนกลายเป็นไอนํา้เดือด ซึ่งจะไปหมนุกังหนัของ

เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (เหมือนกบัโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ) 

   7) พลังงานจากนํา้เสีย (มลูนิธิพลงังานเพ่ือสิง่แวดล้อม, 2550) 

ลกัษณะสําคญัของนํา้เสียท่ีสามารถนํามาผลิตก๊าซชีวภาพโดยวิธีไร้อากาศได้จะต้อง

มีสว่นประกอบท่ีเป็นสารอินทรีย์อยู่มาก เม่ือนํานํา้เสียมาหมกัในระบบปิดจลุินทรีย์จะทําการย่อย

สลายสารอินทรีย์และปล่อยก๊าซชีวภาพออกมา โดยก๊าซชีวภาพท่ีได้สามารถนําไปแทนก๊าซหงุต้ม 
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นําไปใช้แทนนํา้มนัเตาในกระบวนการผลิต หรือนําไปผลิตกระแสไฟฟ้า ตวัอย่างของอตุสาหกรรม

ท่ีเหมาะสม กบัเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบําบดันํา้เสีย ได้แก่ โรงงานอตุสาหกรรม

สกดันํา้มนัปาล์ม โรงงานผลิตแป้งมนัสําปะหลงั ฟาร์มเลีย้งสกุร ฟาร์มเลีย้งไก่ โรงฆ่าสตัว์ โรงงาน

แปรรูปผกัผลไม้บรรจกุระป๋อง โรงงานผลติเคร่ืองด่ืมและแอลกอฮอล์ โรงงานปลากระป๋อง 
   8) ไบโอดเีซล 

ไบโอดีเซลเป็นนํา้มนัเชือ้เพลิงชีวภาพท่ีผ่านการผลิตมาจากนํา้มนัพืช หรือไขมนัสตัว์

ผสมกบัเอทานอล (Ethanol) หรือ เมทานอล (Methanol) เพ่ือให้ได้เชือ้เพลิงโมเลกลุเล็กลง ซึง่จะมี

คณุสมบตัใิกล้เคียงกบันํา้มนัดีเซลและสามารถใช้ทดแทนได้ โดยวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิต.นํา้มนัไบ

โอดีเซลสามารถผลิตได้จากวตัถดุิบหลากหลายชนิด เช่น นํา้มนัพืช ไขมนัสตัว์ แต่ท่ีนิยมใช้ผลิต 

คือ นํา้มนัปาล์ม นํา้มนัพืชใช้แล้ว และนํา้มนัจากเมล็ดสบูดํ่า มีการใช้ประโยชน์ได้กบัเคร่ืองยนต์

หมนุช้า ใช้แทนนํา้มนัดีเซลได้ 100 % และเคร่ืองยนต์หมนุเร็ว ใช้แทนนํา้มนัดีเซลได้ 5 % (B5) 

และท่ีสําคญัประโยชน์ท่ีได้รับจากการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลมีมากมายทําให้สามารถพึ่งพา

ตนเองด้วยการผลิตไบโอดีเซลทดแทน ลดการใช้นํา้มนัดีเซล ช่วยเพิ่มมลูค่าของผลผลิตทาง

การเกษตร เช่น  ปาล์มนํา้มนั มะพร้าว สบูดํ่า ช่วยเพิ่มมลูคา่ของนํา้มนัพืชใช้แล้ว ช่วยลดการนํา

นํา้มนัพืชใช้แล้วกลบัมาสู่วงจรการบริโภคซึง่เป็นสาเหตขุองการเกิดโรคมะเร็งในผู้บริโภค ลดการ

นําเข้านํา้มนัเชือ้เพลงิจากตา่งประเทศ และสง่เสริมนโยบายของประเทศด้านพลงังานทดแทน 

นอกจากการใช้พลงังานทดแทนแล้ว เรายงัสามารถท่ีจะมีการลดการใช้พลงังานอีก

วิธีการหนึง่ก็คือ การใช้หลกั 4R ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซํา้ (Reuse) การนํากลบัมาใช้ใหม ่

(Recycle) และ การซอ่มบํารุง (Repair) โดยการลด (Reduce) หมายถงึการลดการใช้ทรัพยากร

ในช่วงตา่ง ๆ ลงไป การใช้ซํา้ (Reuse) หมายถงึการนําทรัพยากรซึง่ผา่นช่วงการนําไปใช้เรียบร้อย

แล้ว และพร้อมท่ีจะเข้าสูช่ว่งของการทําลายกลบัมาใช้ใหม ่ การนํากลบัมาใช้ใหม ่ (Recycle) 

หมายถงึการนําทรัพยากรหรือชิน้สว่นของทรัพยากรท่ีอยูใ่นช่วงของการทําลายมาผา่นกระบวนการ

แล้วนํากลบัในใช้ใหม ่ และการซอ่มบํารุง (Repair) เป็นการยืดอายชุ่วงชีวิตของการใช้งานซึง่

ท้ายท่ีสดุสามารถลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมได้(หลกัการของ EcoDesign, 2550) 
2.7 การจัดการที่พกัแรมเชิงอนุรักษ์ 
มลูนิธิใบไม้เขียวเป็นองค์กรท่ีมีความต้องการท่ีจะพฒันาธุรกิจการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม ได้ก่อตัง้ขึน้ด้วยความตระหนกัถึงบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบและความตัง้ใจจริงของ

ทัง้ 6 องค์กร รวมทัง้องค์กรท่ีได้ให้การสนบัสนนุในการจดักิจกรรมตา่งๆ โดยดําเนินการเพ่ือพฒันา

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการท่องเท่ียวและการ

โรงแรมนี  ้คือ โครงการใบไม้เขียว ซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม



  

26

สิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเท่ียว หรือ คสสท. ซึง่ได้จดัทําแบบประเมินการรักษาสิ่งแวดล้อมในการ

ดําเนินงานโรงแรมไว้ให้โรงแรมตรวจสอบการปฏิบตัิงานของคน เพ่ือให้คณะกรรมการ คสสท. ได้

ตรวจสอบและประเมินผลเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีคณะกรรมการ คสสท. ได้จดัทําจากโรงแรม

อ้างอิง จากผลการประเมินนี ้คณะกรรมการ คสสท. จะได้จดัอนัดบัโรงแรมตา่งๆ เพ่ือมอบเกียรติ

บตัรใบไม้เขียว (The Green Leaf Certificate) ทัง้หมด 1-5 ใบ ตามลําดบัความสามารถในการ

จดัการด้านสิ่งแวดล้อม (Accreditation System) ในโรงแรม มลูนิธิใบไม้เขียว เช่ือมัน่ถึงศกัยภาพ 

ความมุ่งมั่นของเจ้าของ ผู้ ประกอบการ ผู้ ปฏิบัติการ และ ผู้ มีสนับสนุนด้านการดําเนินธุรกิจ

โรงแรมท่ีจะร่วมกันจัดการดําเนินธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังให้เป็นท่ีประจักษ์แก่องค์กร

ตา่งๆ ทัว่โลก โดยให้การสนบัสนนุการท่องเท่ียวเพ่ือสิ่งแวดล้อมของคนไทย เพ่ือความเจริญเติบโต

อยา่งมัน่คงของธุรกิจท่องเท่ียวตอ่ไปในอนาคต 

 โครงการใบไม้เขียว รับเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีของการดําเนินงานมูลนิธิใบไม้เขียว ท่ีสร้าง

ปรากฏการณ์ของการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมให้บงัเกิดเป็นรูปธรรม อย่างเดน่ชดั โดย 79 โรงแรมทัว่

ประเทศท่ีได้รับเกียรติบตัรแห่งความสําเร็จด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมนัน้ จะเป็นตวัอย่างหนึ่งท่ี

ชีใ้ห้เห็นว่า การร่วมมือกันยกระดบัการจดัมาตรฐานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของทุกองค์กรจะ

นําพาให้อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยก้าวหน้าทดัเทียมกบันานาประเทศ และเป็นท่ียอมรับ

ในศกัยภาพของการดําเนินงานอยา่งแท้จริง 

วตัถปุระสงค์ของโครงการใบไม้เขียว 

1.ผลกัดนัให้ธรุกิจโรงแรมและการท่องเท่ียวในประเทศไทยมีการพฒันามาตรฐานการ

ดําเนินงานให้มีและสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม 

2.พฒันามาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อมในธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียวให้

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บริการและการพฒันาประสทิธิภาพของเทคโนโลยี 

3.สง่เสริมการมีบทบาทและสว่นร่วมในการรักษาสิง่แวดล้อมของโรงแรมและการท่องเท่ียว 

4.พฒันาแนวทางการเสริมสร้างศกัยภาพของโรงแรมและการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 

แนวทางการดําเนินงานโครงการใบไม้เขียว 

1 จดัและสนบัสนนุการจดักิจกรรมด้านสิง่แวดล้อมของธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียว  

เช่น การประชมุ สมัมนา จดักิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืนๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ

แนวทางการดําเนินธุรกิจให้มีประสทิธิภาพ และไมเ่ป็นภาระตอ่สิง่แวดล้อม 

2.จดัให้มีกิจกรรมการเย่ียมชม ตรวจสอบและให้คําแนะนําในการปรับปรุง แก้ไข และ

พฒันาการดําเนินธุรกิจโรงแรมและการท่องเท่ียวให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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3.จดัให้มีการศกึษาและสนบัสนนุการศกึษาและวิจยั เพ่ือจดัทําเกณฑ์มาตรฐานในการวดั

ประสทิธิภาพการให้บริการของสถานประกอบการ 

4.จดัทําและมอบเกียรตบิตัรใบไม้เขียว ให้แก่โรงแรมและสถานประกอบการการท่องเท่ียว 

เพ่ือแสดงระดบัการรักษาสิง่แวดล้อม ด้วยจํานวนใบไม้ตัง้แต ่1-5 ใบ 

5.จดัทําสมดุบนัทกึรายช่ือโรงแรมและสถานประกอบการการท่องเท่ียวท่ีได้รับเกียรตบิตัร

ใบไม้เขียว เพ่ือเผยแพร่ในโอกาสตา่งๆ 

6.เผยแพร่รายช่ือโรงแรมเพ่ือโลกสวยและกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในส่ือตา่งๆ ทัง้

ภายในและตา่งประเทศ 

7.จดัให้มีการพฒันาและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานในการดําเนินธุรกิจโรงแรมและการ

ท่องเท่ียวอยา่งสม่ําเสมอ และตอ่เน่ืองเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงตามพฒันาการของสงัคม 

8.จดัและสง่เสริมกิจกรรมท่ีจะเสริมสร้างบทบาท  และการมีสว่นร่วมขององค์กรตา่งๆใน

การป้องกนัและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมร่วมกบัชมุชนในท้องถ่ิน 

มาตรฐานของโรงแรมเพ่ือโลกสวย (โรงแรมใบไม้เขียว) แบง่การจดัการเป็น 2 ขัน้ตอน คือ 

1. การตรวจสอบโรงแรมท่ีเข้าร่วมโครงการฯ (Screening Questionnaire) วา่มีการดาํเนิน

ขัน้ตอนท่ีจําเป็นทางด้านกฎหมายหรือไม ่ ซึง่หากผา่นขัน้ตอนนีจ้ะได้รับประกาศนียบตัรรับรองการ

เข้าร่วมโครงการใบไม้เขียว หรือ Green Leaf Letter of Participation 

2. การพิจารณาในเร่ืองขอบเขตของความเหมาะสมของการดําเนินกิจกรรมสิง่แวดล้อมใน

โรงแรม (Qualifying Questionnaire) 

3. การตรวจสอบการปฏิบตักิารทกุแผนกในการดําเนินธุรกิจ (Grading Questionnaire) 

เพ่ือตรวจสอบวา่ขัน้ตอนตา่งๆ นี ้ ได้ทําให้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งไร โดยในขัน้ตอนท่ี

สามนี ้จะประกอบด้วยคําถามรวม 11 หมวด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบพฒันาการและ

ความก้าวหน้าในการให้บริการของสถานประกอบการ ซึง่ประกอบด้วยหมวดตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

หมวดท่ี 1   นโยบายและมาตรการด้านสิง่แวดล้อม 

หมวดท่ี 2   การจดัการของเสีย 

หมวดท่ี 3   ประสทิธิภาพการใช้พลงังานและนํา้ 

หมวดท่ี 4   การจดัซือ้ 

หมวดท่ี 5   คณุภาพอากาศภายในอาคาร 

หมวดท่ี 6   มลพิษทางอากาศ   
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หมวดท่ี 7   มลพิษทางเสียง 

หมวดท่ี 8   คณุภาพนํา้ 

หมวดท่ี 9  การเก็บรักษา ใช้ และจดัการเชือ้เพลงิ แก๊ส และสารพษิ 

หมวดท่ี 10   ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ 

หมวดท่ี 11 การมีสว่นร่วมกบัชมุชนและองค์กรท้องถ่ิน 

 โดยในขัน้ตอนท่ี 3 นี ้จะแบง่การดําเนินงานออกเป็น 

1. เม่ือโรงแรมได้รับแบบสอบถามแล้ว จะมีเวลา 15 วนั ในการตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ

ตามแบบสอบถามนัน้ ๆ และจะต้องแนบเอกสาร รูปภาพ หรือ ข้อมลูท่ีสามารถใช้เป็นข้อมลูอ้างอิง

ในการตอบแบบสอบถาม 

2. เม่ือส่งมาถึงกรรมการฯ แล้ว กรรมการฯจะส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง

ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิในด้านการตรวจสอบการจดัการด้านสิง่แวดล้อมและพลงังานในโรงแรม

คณะกรรมการจะตรวจสอบแบบสอบถามและเอกสารท่ีแนบมาเพ่ือเตรียมพร้อมในการไป

ตรวจสอบท่ีโรงแรมนัน้ๆโรงแรมจะได้รับการติดตอ่ภายใน 48 ชัว่โมง คณะตรวจสอบจะเดินทางไป

ทําการตรวจสอบโรงแรมและเม่ือได้รับผลการตรวจสอบแล้วคณะกรรมการจะประมวลผลคะแนน

เปรียบเทียบกบัคะแนนมาตรฐานท่ีได้จากโรงแรมอ้างอิง 20 โรงแรม เพ่ือจดัอนัดบัของโรงแรมใน

การเข้ารับเกียรตบิตัรใบไม้เขียว 1-5 ใบ 

 
3. แนวคดิเก่ียบกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการเกษตรหรือ 
    การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
    การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การท่องเท่ียวเชิงการศึกษา

ธรรมชาติ (Nature Tourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) การ

ท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Litho Travel) การท่องเท่ียวเชิงเกษตร (Agro-tourism) การท่องเท่ียวเชิง

สขุภาพทางธรรมชาติ (Natural Health Tourism) เพียงแต่การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเน้นท่ีการ

เดินทางไปยงัพืน้ท่ีเกษตรกรรมต่างๆ สถานท่ีราชการ สถาบนั ท่ีมีงานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี

การผลิตทางการเกษตร เพ่ือช่ืนชมทศันียภาพทางธรรมชาติ ความสวยงาม ตลอดจนความสําเร็จ

และความเพลิดเพลินในกิจกรรมการเกษตรในลกัษณะต่างๆทัง้ในด้านการผลิต การแปรรูป และ

การจําหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร แต่ก็เป็นการท่องเท่ียวท่ีทําให้ได้รับความรู้ ได้

ประสบการณ์ใหม่ๆบนพืน้ฐานความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของ

สถานท่ีนัน้ๆ เช่นเดียวกนั (วิลาวรรณ ภทัรสริิวงศ์. 2549) 
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 3.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
นําชยั ทนผุล (2543) ได้กลา่วถึงความหมายของการท่องเท่ียวเกษตรวา่หมายถึง การ

ท่องเท่ียวท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการเรียนรู้ และเข้าใจธรรมชาติ วฒันธรรม และการเกษตร อนัเกิด

จากภมูิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน โดยเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวได้สมัผสักบัธรรมชาต ิ

วฒันธรรม และรูปแบบการทําเกษตรท่ีหลากหลายบนพืน้ท่ีจริงของชุมชนท้องถ่ิน ซึ่งจะยึดหลกั

แห่งการเคารพซึ่งศักดิ์ศรีของระบบนิเวศ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และเอือ้อํานวย

ประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ชมุชนท้องถ่ิน 

สรุเชษฏ์ เชษฐมาส (2541) ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ว่าหมายถึง 

การท่องเท่ียวท่ีนํานกัท่องเท่ียวออกสูพื่น้ท่ีท่ีเป็นแหล่งพืชไร่ พืชสวน ชาวเกษตรกรจะเป็นผู้ นําหรือ

อาจจะมีมคัคเุทศก์นํา แต่ว่ามีการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกร รวมทัง้ดําเนินงานในการทํา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และบางครัง้นกัท่องเท่ียวเองสามารถท่ีจะเข้าไปร่วมช่วยเหลือเกษตรกรได้ 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรว่าหมายถึง

การเดนิทางท่องเท่ียวไปยงัพืน้ท่ีชมุชนเกษตรกรรมสวนเกษตรวนเกษตร สวนสมนุไพร ฟาร์มปศสุตัว์ 

และสตัว์เลีย้งแหล่งเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ต่าง ๆ สถานท่ีราชการ ตลอดจน สถาบนั การศึกษาท่ีมี

งานวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี การผลิตทางการเกษตร ท่ีทนัสมยั ฯลฯ เพ่ือช่ืนชมความสวยงาม 

ความสําเร็จ และเพลดิเพลนิในกิจกรรม ทางการเกษตรในลกัษณะตา่ง ๆ ได้ความรู้ ได้ประสบการณ์

ใหม ่ๆ บนพืน้ฐานความรับผิดชอบ และมีจิตสํานกึตอ่การรักษาสภาพแวดล้อมของสถานท่ีนัน้  
3.2 องค์ประกอบ และการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ศนูย์ประสานงานสง่เสริมการท่องเท่ียวเกษตร (2543) นิยามการท่องเท่ียวเชิงเกษตร

โดยใช้หลกัการต่าง ๆ ในการศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทางการพฒันาและจดัการการท่องเท่ียวเชิง

เกษตร ดงันี ้

1. การให้นิยามโดยการใช้หลักองค์ประกอบ การท่องเท่ียวมีองค์ประกอบปัจจยั

ภายในท่ีสําคญั 3 ประการ คือ แหล่งหรือสิ่งดึงดดูนกัท่องเท่ียว บริการ และนกัท่องเท่ียวจากการ

พิจารณาองค์ประกอบทัง้ 3 ประการในการท่องเท่ียวเชิงเกษตรดงัภาพประกอบ 2 มีลกัษณะดงันี ้

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 องค์ประกอบการท่องเท่ียว 

 ท่ีมา : ศนูย์ประสานงานสง่เสริมการท่องเท่ียวเกษตร (2543)  

แหลง่ 

นกัทอ่งเท่ียว บริการ 
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   แหลง่ หมายถึง กิจกรรมการเกษตรท่ีสามารถดงึดดูและเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียว 

   บริการ หมายถึง มีจัดไว้ให้รองรับเพ่ือตอบสนองตามมาตรฐานความต้องการของ

นกัท่องเท่ียว 

   นักท่องเท่ียว หมายถึง ผู้ ต้องการได้รับความรู้และเพลิดเพลินมีความสามารถและ

ยินดีจะจ่ายเพ่ือเข้าถึงแหลง่และใช้บริการ 

2.การให้นิยามโดยใช้หลักการเชิงระบบ พิจารณาว่าการท่องเท่ียวมีปัจจัยท่ีใช้

(Input) กระบวนการ (process) และผลได้ (output) รวมทัง้ผลข้างเคียงหรือผลกระทบ ดงัแสดงใน

ภาพประกอบ 4 ดงันี ้

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 การทํางานของระบบการทอ่งเท่ียวและปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ท่ีมา : ศนูย์ประสานงานสง่เสริมการท่องเท่ียวเกษตร (2543) 

2.1 ปัจจยัท่ีใช้ หมายถึง ทรัพยากรแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมเกษตรเป็นหลกั 

2.2 กระบวนการ หมายถึง การบริหาร และการจดัการไว้เพ่ือรองรับการท่องเท่ียว 

2.3 ผลได้ หมายถึง ความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียว และรายได้ของเกษตรกร 

2.4 ผลกระทบ หมายถึง ผลท่ีเกิดขึน้ทัง้ทางบวกและทางลบ 

สรุปนิยาม และความหมายของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยพิจารณาจาก

หลกัการเชิงระบบ คือ การท่องเท่ียวท่ีมีทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวมีกิจกรรมการเกษตรเป็นหลกั มี

การบริหารและการจดัไว้เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวและ

สร้างรายได้แก่เกษตรกร และมีการจดัการผลกระทบท่ีเกิดขึน้อยา่งเป็นระบบ 

3.นิยามการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยหลักการจัดการทรัพยากรยั่ งยืน เป็นหลกัท่ี

พิจารณาโดยคํานงึถึงหลกัการอนรัุกษ์แหลง่ท่องเท่ียว ประกอบกบัการคํานวณถึงปัญหาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชนและมีการจดัระบบบริหารและจดัการท่ีดี จึงให้ความหมาย

การท่องเท่ียวเชิงเกษตร ดงันี ้

การท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นความสนใจไปท่ีกิจกรรมการเกษตรเป็นหลกั มีการจดัการโดยใช้

หลกัการเชิงอนุรักษ์ โดยเกษตรกรและชุมชนเข้ามีส่วนร่วม มีการจดัระบบการบริหาร การจดัการ

กระบวนการ 

ผลกระทบ 

ปัจจยัท่ีใช้ ผลได้ 
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คณุภาพโดยมุง่ให้บงัเกิดผลทางด้านสง่เสริมการพฒันาการเกษตร คณุภาพชีวิตของเกษตรกร การ

พกัผอ่น และการศกึษาทางวฒันธรรม และการรักษาสภาพแวดล้อม 

ภาพรวมของการท่องเท่ียวเชิงเกษตรนัน้ แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรจะเป็นเพียงจุด

ท่องเท่ียวเท่านัน้ แต่การท่องเท่ียวเชิงเกษตรจะหมายรวมถึงองค์ประกอบทุกส่วนท่ีทําให้เกิดการ

ท่องเท่ียว ส่วนการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรนอกจากการจัดส่วนผสมองค์ประกอบให้ได้

สัดส่วนและทําหน้าท่ีอย่างสมบูรณ์แล้ว ยังต้องคํานึงถึงการจัดการหรือส่วนผสมของแหล่ง

ท่องเท่ียวอ่ืนๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดการจัดการการท่องเท่ียวเกิดขึน้อย่างครบวงจร ดัง

ภาพประกอบ  

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 แนวคดิการจดัการการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งเป็นระบบ 

ท่ีมา : ศนูย์ประสานงานสง่เสริมการท่องเท่ียวเกษตร (2543) 

จากผลการศกึษาได้สรุปการท่องเท่ียวเชิงเกษตรเป็นดงันี ้

1. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมุง่ความสนใจไปยงักิจกรรมการเกษตร หรือสภาพแวดล้อมทาง 

การเกษตรเป็นหลกั 

2. เป็นการท่องเท่ียวท่ีแหลง่ท่องเท่ียวมีวตัถปุระสงค์ทางเกษตรเป็นหลกั 

3. เป็นการท่องเท่ียวท่ีแหลง่ท่องเท่ียวยงัมีความพร้อมในการดําเนินการ สามารถควบคมุ 

และดําเนินการปัจจยัภายนอกและภายใน 

4. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกลไกกระจายรายได้ไปยงัเกษตรกร 

5. เป็นการท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดความพงึพอใจตอ่การได้รับความรู้ความเพลิดเพลิน เกิด

การพกัผอ่นหยอ่นใจ การสร้างเสริมการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมชาต ิ

ดงันัน้ ในการวิจยัครัง้นี ้การท่องเท่ียวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมหลกั

ด้านเกษตรเพ่ือการดงึดดูและเป็นจดุสนใจของนกัท่องเท่ียว มีการจดักิจกรรมทําให้นกัท่องเท่ียวมี

ส่วนในการร่วมทํากิจกรรมทางการเกษตร เรียนรู้ภมูิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน โดยมี

นโยบาย 

แหลง่ท่องเท่ียวประเภทอ่ืน 

ตลาด

ท่องเท่ียว แหลง่ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

บริการ 

โครงสร้างพืน้ฐาน 
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บริการท่ีพกัหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเกษตรจดัไว้เพ่ือตอบสนองตามมาตรฐานความต้องการ

ของนกัท่องเท่ียวให้ได้รับความรู้และความเพลดิเพลนิ 

3.2 การเกษตรกรรมสู่การพฒันาที่ยั่งยืน 
การพฒันาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development) หมายถึง การตอบสนองความ

ต้องการของคนรุ่นปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปใน

อนาคต เน่ืองจากทกุครัง้ท่ีมีการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบนั ต้องมีการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม ซึง่จะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่อนาคต การพฒันาท่ียัง่ยืนจึง

เป็นแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยการพยายามอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ในลกัษณะท่ีเป็นส่วนร่วม คือ 

หากมีความจําเป็นท่ีจะดําเนินการให้กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในท่ีใดท่ีหนึ่ง ก็จะต้อง

เสริมสร้างคณุภาพสิง่แวดล้อมในท่ีอ่ืน ๆ เป็นการชดเชยเพ่ือให้คณุภาพสิ่งแวดล้อมคงอยู่ได้ดงัเดิม 

(สถาบนันวตักรรมวชิรจนัทร์ : 2549) 

และในด้านการเกษตรช่วง 20 ปีท่ีผ่านมาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของไทยเป็นไป

อยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากการเพิ่มพืน้ท่ีการผลติ สว่นใหญ่มาจากผลการใช้ทรัพยากรเพ่ือเพิ่มการผลิต

ในรูปแบบท่ีไมคํ่านงึถึงความยัง่ยืน จงึทําลายสภาพแวดล้อม และมีผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิตของ

เกษตรกร และชมุชน แนวคิดการพฒันาการเกษตรในปัจจบุนัจึงได้ให้ความสําคญัตอ่ความสมดลุ

ของระบบนิเวศมากขึน้ โดยไม่ได้มองเฉพาะผลผลิตเพียงอย่าง แต่เน้นเสถียรภาพและผลกระทบ

ตอ่สภาพแวดล้อมตลอดจนคณุภาพชีวิตของชมุชนในสงัคมด้วย  

การทําเกษตรกรรมเพ่ือความยัง่ยืนเป็นระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีเอือ้อํานวยต่อ

การฟืน้ฟ ูและดํารงรักษาไว้ซึง่ความสมดลุของระบบนิเวศ โดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสงัคมท่ี

เป็นธรรม ส่งเสริมการพฒันาคณุภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค รวมทัง้พฒันาสถาบนัทาง

สงัคมของชมุชนท้องถ่ิน  ซึ่งกิจกรรมท่ีเอือ้อํานวยต่อการฟืน้ฟ ู และรักษาความสมดลุของระบบ

นิเวศกระทําได้หลายรูปแบบ เช่น โดยระบบการใช้การจัดการฟาร์มท่ีให้ความสําคัญกับการ

หมนุเวียนของธาตอุาหารพืช การจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน การเกษตรผสมผสาน ระบบการ

ปลกูพืชไม้พุ่มตามแนวระดบัความลาดชนั การเกษตรธรรมชาติ เป็นต้น ส่วนในระดบัชมุชนเป็น

กิจกรรมท่ีมีองค์การชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ เช่น การจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้ใน

รูปแบบวนเกษตร การพฒันาแหล่งนํา้ และการจดัการในระดบัไร่นา การใช้แรงงานแลกเปล่ียน  

(มิรารัตน์ ไชยมชัฌิม. 2546) 

และจากการพฒันาการเกษตรโดยไม่คํานึงถึงความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมานีเ้องท่ีทําให้เกิดการถดถอยของภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก ใน
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ปัจจุบนัจึงมีการพฒันา และชกัจูงให้ใช้การเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีพึ่งพาธรรมชาติ และปลอด

สารเคมี หรือลดสารเคมีให้น้อยท่ีในการทําการเกษตรมากขึน้ เพราะเห็นคณุประโยชน์ของการทํา

เกษตรเพ่ือความยัง่ยืนท่ีสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ และยงัส่งผลดีต่อสขุภาพของ

เกษตร และสิ่งแวดล้อม เช่น การทําเกษตรอินทรีย์ การทําเกษตรยัง่ยืน และการทําเกษตรแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) หมายถึง ระบบการเกษตรท่ีผลิตอาหารและเส้น

ใยด้วยความยัง่ยืนทางสิ่งแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลกัการปรับปรุงบํารุงดิน การ

เคารพตอ่ศกัยภาพทางธรรมชาตขิองพืช สตัว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจยั

การผลิตภายนอก และหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีสงัเคราะห์ เช่น ปุ๋ ย สารกําจดัศตัรูพืช และเวชภณัฑ์

สําหรับสตัว์ แตใ่นขณะเดียวกนัก็พยายามประยกุต์ใช้ธรรมชาตใินการเพิ่มผลผลิต และพฒันาความ

ต้านทานโรคของพืชและสัตว์เลีย้ง หลักการเกษตรอินทรีย์นีเ้ป็นหลักการสากลท่ีสอดคล้องกับ

เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ-สงัคม ภมูิอากาศ และวฒันธรรมของท้องถ่ินด้วย (วิฑรูย์. 2541) 

เกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture) หมายถึง การจดัการทรัพยากรเพ่ือการผลิต

ทางการเกษตรท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือสนองความจําเป็นอันเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ โดย

สามารถดํารงหรือบํารุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ เป็นระบบ

การเกษตรท่ีสร้างความเจริญในด้านเศรษฐกิจให้ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือเป็นแนวทางในการ

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในแนวทางของการอนุรักษ์ร่วมกับการพฒันาบนพืน้ฐานของการมี

สว่นร่วมอย่างแท้จริงเพ่ือสนองความต้องการของบคุคลเป้าหมายผู้ ท่ีเก่ียวข้องและสงัคมส่วนรวม

ให้เกิดความพึงพอใจทัง้ในด้านปริมาณและคณุภาพโดยไม่ทําลายสภาพแวดล้อม และได้รับการ

ยอมรับจากสงัคมทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

และสิง่แวดล้อม (พฒันา. 2541)   

เศรษฐกิจพอเพียง (Self-Sufficiency Economic) เป็นปรัชญาชีแ้นวทางการดํารงอยู่

และปฏิบตัิตนของประชาชนในทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครัว ระดบัชมุชน ถึงระดบัรัฐ ทัง้ในการ

พฒันาและบริหารประเทศ ให้ดําเนินไป ในทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือให้

ก้าวทนัตอ่ยคุโลกาภิวฒัน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตผุล รวมถึงความ

จําเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัว ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นีจ้ะต้องอาศยั ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ

ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนําวิชาต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกขัน้ตอน และ

ขณะเดียวกนัจะต้องเสริมสร้างพืน้ฐานจิตใจ ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี 
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และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึก ในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ สุจริตและให้มีความรอบรู้ท่ี

เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดลุ

และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลง อย่างรวดเร็วกว้างขวางทัง้ด้านวตัถ ุสงัคมสิ่งแวดล้อม

และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอยา่งดี (พระราชดํารัสพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิ

พลอดลุยเดช. 2542) 

วิธีการทาํเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(คูมื่อการทําเกษตรอินทรีย์. 2549) 

1. ไม่เผาตอซงัพืชทกุชนิด เพราะเศษพืชทกุชนิดช่วยปรับปรุงบํารุงดิน การเผาตอซงัทํา

ให้ดนิเสีย และจลุนิทรีย์ดี ๆ ท่ีมีอยูใ่นดนิตายหมด แล้วฟางข้าวก็ยงัมีประโยชน์ในการนําไปทําเป็น

นํา้หมกัชีวภาพอีกด้วย 

2. ใช้ปุ๋ ยพืชสดในการบํารุงดิน ปุ๋ ยพืชสดคือปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งท่ีได้จากการไถกลบ ต้น 

ใบ และส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว ในช่วงออกดอก ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีธาตุอาหาร

สงูสดุ แล้วปล่อยทิง้ไว้ให้เน่าเป่ือยพพุงั ย่อยสลายเป็นอาหารแก่พืชท่ีจะปลกูตามมา พืชท่ีใช้เป็น

ปุ๋ ยพืชสด ได้แก่ โสนอินเดีย ปอเทือง อญัชนั ไมยราบไร้หนาม พืชตระกลูถัว่ตา่ง ๆ เป็นต้น 

3. ใช้ปุ๋ ยคอกหมกั ปุ๋ ยคอกเป็นปุ๋ ยอินทรีย์ท่ีได้มาจากมลูสตัว์ ปุ๋ ยคอกไม่เพียงแต่จะให้

อินทรียวตัถเุท่านัน้ แต่ยงัให้ธาตอุาหารหลกั และธาตอุาหารรองท่ีจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของ

พืช แต่ยงัช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ทําให้ดินมีการ

ระบายนํา้ และอากาศดีขึน้ ช่วยเพิ่มความคงทนให้แก่เม็ดดิน เพิ่มจลุินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ในดิน ลด

การชะล้างพังทลายของดิน และช่วยรักษาหน้าดินไว้ นอกจากนีย้ังเป็นแหล่งธาตุอาหารของ

จุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ในดิน ซึ่งมีผลทําให้กิจกรรมต่าง ๆ ของจุลินทรีย์ดําเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ธาตอุาหารท่ีพบในมลูสตัว์มีธาตอุาหารหลกัจะมีอยู่ค่อนข้างน้อย ได้แก่ ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ยกเว้นในมูลสุกร มูลไก่ และมูลค้างคาว แต่ธาตุอาหารรองมีอยู่

ค่อนข้างสูง ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม กํามะถัน และธาตุอาหารเสริม เช่น เหล็ก แมงกานีส 

สงักะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดีนมั และคลอรีน นอกเหนือจากนัน้ยงัให้ฮอร์โมนและสารควยคมุ

การเจริญเตบิโตชนิดตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นสําหรับพืชอีกมากมาย 

4. นํา้หมกัชีวภาพ หรือปุ๋ ยอินทรีย์นํา้ เป็นผลผลิตจากการนําวสัดเุหลือใช้ หรือกากวสัดุ

เหลือทิง้ เช่น เศษขยะจากครัวเรือน ขยะจากตลาดสด เศษวสัดจุากโรงงานแปรรูปอาหารต่างๆ 

นํามาหมกัโดยเติม กากนํา้ตาลหรือเติมหวัเชือ้จุลินทรีย์ สําหรับวิธีการหมกั แบ่งออกเป็น 2 แบบ 

คือ แบบหมักให้อากาศและแบบหมักอับอากาศ โดยขบวนการหมักมี 2 ขัน้ตอน คือ กระบวน

การพลาสโมไลซีส เป็นการเติมกากนํา้ตาล หรือนํา้ตาล เพ่ือดงึนํา้เลีย้งออกจากเซลล์พืช  ขัน้ตอน
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ท่ี 2 เป็นการย่อยสลายของจลุินทรีย์ ทําให้สารอินทรีย์ถกูย่อยสลายเล็กลง และอาจจะมีการสร้าง 

สารอินทรีย์บางชนิดขึน้มา และการย่อยสลายของจุลินทรีย์ทําให้การปลดปล่อยธาตุอาหารพืช

ออกมา  

5. นํา้ส้มควนัไม้ ควนัท่ีเกิดจากการเผาถ่านในช่วงท่ีไม้กําลงัเปลี่ยนเป็นถ่านเม่ือทําให้

เย็นลงจนควบแน่นแล้วกลัน่ตวัเป็นหยดนํา้ มีกลิ่นไหม้ สว่นประกอบสว่นใหญ่เป็นกรดอะซิติกมี

ความเป็นกรดต่ํา มีสีนํา้ตาลแกมแดง นํา้ส้มควนัไม้มีสารประกอบต่างๆ มากมาย เม่ือนําไปใช้

ประโยชน์ทางการเกษตรจะมีคณุสมบตัิ เช่น เป็นสารปรับปรุงดิน สารป้องกนักําจดัศตัรูพืช และ

สารเร่งการเตบิโตของพืช 

การทําให้เกษตรกรสามารถพึง่พาตนเองได้ด้วยวิธีการตา่ง ๆ ซึง่จะอาศยัพึง่พาธรรมชาติ

เป็นสําคัญ นั่นก็คือการสนับสนุนให้ทําการเกษตรแบบยั่งยืนนั่นเอง การพัฒนาฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่จะมีผลโดยตรงต่อการพฒันาการเกษตร ซึง่นอกจากจะยงัประโยชน์แก่

เกษตรกรโดยตรงแล้วยังมีความหมายต่อความเจริญของภาคเศรษฐกิจของประเทศชาติโดย

สว่นรวม เช่น โครงการปลกูพืชและผลไม้เมืองหนาวของโครงการหลวง การสนบัสนนุการรวมกลุม่

เพ่ือจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยจดัตัง้เป็นกลุม่สหกรณ์การเกษตรในโครงการสหกรณ์เพ่ือ

การเกษตร เป็นต้น มีจดุมุ่งหมายหลกั คือ การช่วยเหลือสง่เสริมให้เกษตรกรสามารถพึง่พาตนเอง

ได้ และสนบัสนนุความเจริญในระดบัสงัคมท้องถ่ินสูร่ะดบัประเทศตอ่ไป 

 
4. แนวคดิเก่ียวกับการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย 

4.1 การเปล่ียนแปลงแนวคดิเร่ืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย 
การเปล่ียนแปลงแนวคิดจากการท่องเท่ียวมาเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพิ่งเกิดขึน้เม่ือ

ประมาณ 40 ปีก่อน ประเทศไทยอยูใ่นกลุม่ประเทศท่ีด้อยพฒันาเป็นสมยัของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ 

นายกรัฐมนตรีคนท่ี 11 ผู้ นําในยคุนัน้ได้เห็นประโยชน์ของการท่องเท่ียวในตา่งประเทศว่าทํารายได้

ให้กับประเทศเหล่านัน้ได้อย่างมหาศาล และพิจารณาว่าประเทศไทยมีศกัยภาพพร้อมอยู่แล้ว

เหมือนกัน สมควรพฒันาเร่ืองการท่องเท่ียวให้มีผลทางด้านเศรษฐกิจจึงออกพระราชกฤษฎีกา

จดัตัง้องค์กรการส่งเสริมการท่องเท่ียวขึน้เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2503 มีหน้าท่ีเชิญชวนและ

แนะนําให้นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มารู้จักแหล่งท่องเท่ียว และวัฒนธรรม

ประเพณีอนัสวยงาม ปรากฏวา่นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศให้ความสนใจ และเข้ามาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทยเป็นจํานวนมากเกินความคาดหมายของทางภาครัฐ ขณะเดียวกนัประเทศไทยก็ไม่ได้

วางแผนป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ในแหล่งท่องเท่ียว ประกอบด้วยนกัท่องเท่ียวขาดจิตสํานึก 
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ทัง้สองฝ่ายลืมตระหนกัถึงความสามารถในการรองรับด้านกายภาพของแหลง่ท่องเท่ียว และไม่ได้

ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงทางด้านนิเวศวิทยาท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ ถ้าพืน้ท่ีถูกพฒันาเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียว กรณีท่ีระบบนิเวศอ่อนแอ จะเกิดผลเสียทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ พืชและสตัว์อาจ

สญูพนัธ์ รวมถึงสิง่แวดล้อมและวฒันธรรมชมุชน (มนสั สวุรรณ. 2530: 167-171) 
4.2 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประเทศไทยไม่สามารถใช้การท่องเท่ียวแบบเดิมหรือหยุดยัง้ไว้อย่างเดิม เพราะ มีแต่

การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐบาลและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจึงต้อง

วางแผนพฒันาการท่องเท่ียวให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างยัง่ยืนไปพร้อมกับการวางแผน

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิทกุระยะ 5 ปี และวางแนวการอนรัุกษ์ไว้ดงันี ้

1. กําหนดเป็นนโยบายระดบัชาต ิ

2. ผสมผสานความต้องการของทกุกลุม่ 

3. มีเป้าหมายในการอนรัุกษ์วตัถดุบิเป็นพืน้ฐาน 

4. มีมาตรการให้นกัท่องเท่ียวปฏิบตั ิ

5. กระจายรายได้อยา่งเป็นธรรม 

6. ลดผลกระทบ 

7. สนบัสนนุองค์กรท้องถ่ินในการพฒันา 

8. มีระบบตดิตามและประเมินผล 

(แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 9 พ.ศ. 2545 - 2549) 
4.3 กรอบแผนงานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของรัฐบาล 

4.3.1 รัฐบาลได้วางกรอบเร่ืองการท่องเท่ียวให้ปฏิบตัไิปในแนวทางเดียวกนัดงันี ้

  4.3.1.1 พฒันาบริการแหลง่ท่องเท่ียว 

  4.3.1.2 ทําทะเบียนธุรกิจนําเท่ียว และมคัคเุทศก์ 

  4.3.1.3 ทําแผนพฒันากิจกรรมภายใน 

  4.3.1.4 พฒันาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ 

4.3.2 นโยบายด้านการมีสว่นร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน  

(พรเพ็ญ จรัญนฤมล. 2542: 22) รัฐบาลได้เน้นในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

4.3.2.1 ด้านการลงทุน  ผลิต  หรือบริการต้องเสมอภาค  และกระทบ

สิง่แวดล้อมน้อยท่ีสดุ 

4.3.2.2 จดัเครือข่ายครอบคลมุทกุส่วนทกุระดบั ดําเนินการได้อิสระ ภายใต้

กรอบท่ีตัง้ไว้ 
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4.3.2.3 ประชาชนมีส่วนร่วมวางแผน  ตัดสินใจ ติดตาม ประเมินผล 

จนกระทัง่ได้รับประโยชน์ 

4.3.2.4 ส่งเสริมองค์กรนิติบุคคล และไม่ใช่นิติบุคคล ดแูลสิ่งแวดล้อม และ

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

4.3.2.5 แก้ไขปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ และพัฒนากฎหมายรวมถึง

งบประมาณของรัฐบาลให้เอือ้ต่อความร่วมมือของหน่วยงานท้องถ่ิน และ

ประชาชน ให้ความช่วยเหลือการมีส่วนร่วม เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของ

รัฐบาล และจดัเก็บรายได้ ฟืน้ฟทู้องถ่ิน 

4.3.2.6 สนับสนุนศักยภาพของประชาชนให้ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์ การ

ดําเนินธุรกิจท่องเท่ียว การรักษาสิ่งแวดล้อมของประชาชน ให้ความ

ช่วยเหลือการมีสว่นร่วม เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ของรัฐบาล และจดัเก็บ

รายได้ ฟืน้ฟทู้องถ่ิน 

4.3.2.7 องค์กรพัฒนาเอกชนต้องดูแลการจัดตัง้ธุรกิจของประชาชนอย่าง

สร้างสรรค์ 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้จัดลําดบักลยุทธ์ในการอนุรักษ์เพ่ือให้

สอดคล้องกบักลยทุธ์ของรัฐบาล ดงันี ้คือ 

กลยทุธ์ท่ี 1 เพิ่มขีดความสามารถในด้านการท่องเท่ียว 

กลยทุธ์ท่ี 2 พฒันาสนิค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว 

กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาระบริหารการจดัการแบบบรูณาการ 

สําหรับความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของประเทศไทยในปัจจุบนันัน้ สถาบนั

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540: 4-77) กล่าวว่า ผู้ประกอบการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศในประเทศไทย เห็นว่ายงัอยู่ในระดบัพอใช้ (53.8%) ซึ่งดีกว่าในอดีต เพราะนกัท่องเท่ียวยงั

ขาดจินตนาการสร้างสรรค์เชิงอนรัุกษ์ การพฒันาของรัฐบาลบางครัง้ก็สวนทางกบัการอนรัุกษ์ ทํา

ให้นกัท่องเท่ียวเกิดลงัเลใจ วิธีแก้ไขของรัฐบาลคือจะต้องไมใ่ห้ความสําคญักบัวตัถมุากเกินไป ควร

มีกฎหมายบงัคบัเร่ืองสิง่แวดล้อมให้จริงจงั และสร้างจิตสํานกึแก่ประชาชน 
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5. แนวคดิเก่ียวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 5.1 ความหมาย 

สถาบันพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ให้คําจํากัดความของการ

ท่องเท่ียวท่ียัง่ยืนวา่ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวโดยผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง

ทกุฝ่าย โดยต้องเป็นการจดัการท่ียัง่ยืนและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พ่ือสนองตอบความต้องการของคน

ยคุปัจจบุนั และมีทรัพยากรเหลือไว้ใช้ในยคุตอ่ไปได้ใช้เพ่ือสนองตอบความต้องการได้เช่นกนั 

จากกระแสความคดิในการท่ีจะปรับกระบวนการ และวิสยัทศัน์ของการท่องเท่ียวรวมทัง้

มีการเรียกร้องให้มีการอนรัุกษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวได้ทวีความรุนแรงและตอ่เน่ืองมากขึน้มีการ

โจมตีการท่องเท่ียวมากขึน้ว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อผลเสียต่อสภาพแวดล้อมทัง้ของแหล่ง

ท่องเท่ียว วฒันธรรม และชุมชน เป็นเหตใุห้มีการจดัประชุมนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม และการ

พฒันาแบบยัง่ยืนขึน้ท่ีเมืองแวนคเูวอร์ ประเทศแคนาดา หรือท่ีเรียกกนัวา่ Globe’ 90 Conference 

การประชุมในครัง้นีไ้ด้ให้ความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาแบบยั่งยืนท่ีจะเช่ือมโยงไปสู่การ

พฒันาการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืน จากผลการประชมุในครัง้นีไ้ด้ให้คําจํากดัความของการพฒันาการ

ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนไว้ว่า “เป็นการพฒันาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนกัท่องเที่ยว

และผูที้เ่ป็นเจ้าของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั ในขณะเดียวกนัก็ปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่าง ๆ ของ

อนุชนรุ่นหลัง จึงมีความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเป็นทาง

เศรษฐกิจ สงัคม และสนุทรียภาพพร้อมกบัรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม และระบบนิเวศได้

ดว้ย” จากคําจํากดัความดงักลา่วสามารถนํามาแปลเป็นหลกัการเบือ้งต้นและแนวทางปฏิบตัิของ

การพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืนได้ 10 ประการ (จลุสารการท่องเท่ียว. 2536 (12))  

1) มุ่งพฒันาการท่องเท่ียวภายในประเทศอย่างจริงจงัก่อน แล้วจึงพฒันาการท่องเท่ียว

ระหวา่งประเทศอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปภายหลงั เพ่ือให้เหมาะสมกบัระบบสาธารณปูโภคท่ีรองรับเป็น

สําคญั 

2) มุ่งให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโครงการท่องเท่ียวตา่ง ๆ ท่ีจะมี

ผลกระทบตอ่วิถีชีวิตของคนสว่นใหญ่ในพืน้ท่ี 

3) มุ่งพิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอบเขตท่ีเหมาะสมของการพฒันาการท่องเท่ียวโดย

คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับทุกๆด้าน ทัง้นีค้วรพยายามผลักดันให้การพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาเศรษฐกิจของพืน้ท่ีนัน้ ๆ 

4) มุ่งให้ข้อมลูทางการท่องเท่ียวอย่างเพียบพร้อมแก่นกัท่องเท่ียว เพ่ือให้นกัท่องเท่ียว

เข้าใจและเคารพในสิง่แวดล้อม พร้อมทัง้ช่วยยกระดบัความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวด้วย 
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5) มุ่งใช้วสัดแุละผลผลิตในท้องถ่ิน เพ่ือช่วยลดดลุการค้ากบัต่างประเทศได้ทางหนึ่ง

และเป็นการเพิ่มรายได้กบัคนในท้องถ่ินนัน้ ๆ ด้วย 

6) มุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถ่ินเพ่ือนํารายได้เข้าท้องถ่ินนัน้ให้มากท่ีสุด อนัจะเป็น

ประโยชน์ในระยะยาวของชมุชนท้องถ่ิน 

7) มุ่งจ้างงานในท้องถ่ิน โดยสง่เสริมรูปแบบของงานท่ีน่าสนใจ และได้รับผลตอบแทน

สงูให้แก่ชมุชนท้องถ่ินนัน้ 

8) มุ่งพฒันาบคุลากรในท้องถ่ินให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึน้ อนัจะช่วยยกระดบั

การบริการท่องเท่ียวให้สงูขึน้ 

9) มุ่งรักษาคณุคา่ของสิ่งแวดล้อมและวฒันธรรมในทองถ่ินให้อยู่รอดในระยะยาวเพ่ือ

เป็นแหลง่รองรับการท่องเท่ียวตลอดไป 

10) มุ่งทํางานร่วมกนัอย่างเสมอภาคระหว่างภาคธุรกิจการท่องเท่ียว องค์กรท้องถ่ิน 

องค์กรด้านสิง่แวดล้อม และรัฐบาล บนหลกัการข้างต้น 
5.2 หลักการการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
หลกัการการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน (Principles of sustainable tourism) (Tourism 

Concern. 1992) ควรมีองค์ประกอบ ดงันี ้

1) การอนรัุกษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using resource sustainably) ควรคํานึงถึง

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางสงัคม และทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 

เน่ืองจากสิง่เหลา่นีมี้ความสําคญั และเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจระยะยาว 

2) การลดการบริโภคท่ีมากเกินความจําเป็นและการลดของเสีย (Reducing over-

consumption and waste) ทําให้ทรัพยากรเหลือเก็บไว้ใช้ได้ยาวนานขึน้ และเป็นการช่วยลด

คา่ใช้จ่ายในการกําจดัของเสีย หรือฟืน้ฟสูิง่แวดล้อมท่ีถกูทําลาย 

3) การรักษาและการส่งเสริมความหลากหลายทางธรรมชาติ สงัคม และวฒันธรรม 

(Maintaining diversity) สิ่งเหลา่นีมี้ความสําคญัตอ่การท่องเท่ียวในระยะยาว และยงัช่วยขยาย

ฐานของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวได้อีกด้วย 

4) การประสานการท่องเท่ียวเข้ากบักรอบการวางแผนพฒันา (Integrating tourism 

into planning) ทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัท้องถ่ิน รวมทัง้การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมซึง่

จะช่วยเพิ่มศกัยภาพของการท่องเท่ียวในระยะยาว 

5) การสนบัสนนุเศรษฐกิจท้องถ่ิน (Supporting local economies) โดยการสนบัสนนุการ

ซือ้สนิค้าท่ีผลติโดยชมุชนในท้องถ่ิน และใช้วตัถดุบิในท้องถ่ิน เพ่ือเกิดรายได้หมนุเวียนในท้องถ่ิน 
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6) การมีสว่นร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน (Involving local communities) การมีสว่น

ร่วมของคนในท้องถ่ินจะทําให้เกิดคณุภาพด้านการจดัการการท่องเท่ียวของท้องถ่ิน และเป็นการ

ลดความขดัแย้งของประชาชนในท้องถ่ินด้วย 

7) การปรึกษากับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในท้องถ่ิน (Consulting 

stakeholders and the public) ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายต้องร่วมมือกนัทํางานไปในทิศทางเดียวกนั 

ร่วมแก้ปัญหาและลดข้อขดัแย้งของประชาชนในผลประโยชน์ท่ีแตกตา่งกนั 

8) การฝึกอบรมบคุลากร (Training staff) โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบตัิในการ

พฒันาท่ียัง่ยืนตอ่บคุลากรในท้องถ่ินทกุระดบั ซึง่จะช่วยยกระดบัการบริการการท่องเท่ียวได้ 

9) การทําการตลาดด้วยความรับผิดชอบ (Marketing tourism responsibility) 

การตลาดเป็นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็

จะต้องทําการตลาดให้ลูกค้าทราบถึงจริยธรรมของบริษัท ความรับผิดชอบด้านการตลาดนี ้

ผู้ประกอบการจะต้องสร้างจิตสํานึกในการท่องเท่ียวให้เกิดกบันกัท่องเท่ียวด้วยการโฆษณาและ

การประชาสมัพนัธ์ 

10) การดําเนินการวิจยั (Undertaking research) เป็นสิ่งท่ีจําเป็นต่อการช่วยแก้ไข

ปัญหา และเพิ่มผลประโยชน์ตอ่แหลง่ท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว และนกัลงทนุ 

นอกจากนี ้นิธิ เอียวศรีวงศ์ (จลุสารการท่องเท่ียว. 2541(60) ได้เสนอแนวทางเพ่ือให้

เกิดความยัง่ยืนของการท่องเท่ียวไทยไว้ 5 ประเดน็ คือ  

ประเด็นท่ี 1 ให้มองความยัง่ยืนของการท่องเท่ียวในความหมายท่ีกว้างกว่าเร่ืองของ

ตวัเลข ทัง้ตวัเลขของจํานวนนักท่องเท่ียว และรายได้ ควรมองถึงความยัง่ยืนอย่างมีประโยชน์ 

หมายความวา่ให้มีนกัท่องเท่ียวในปริมาณท่ีพอเหมาะ ซึง่ทรัพยากร และวฒันธรรมก็จะยัง่ยืน  

ประเด็นท่ี 2 ควรมีการสร้างความหลากหลายทางการท่องเท่ียว ให้มีการท่องเท่ียวใน

รูปแบบท่ีแตกต่างกนั เช่น การท่องเท่ียวเพ่ือสขุภาพ การท่องเท่ียวเพ่ือการศกึษา การท่องเท่ียวเพ่ือ

ความบนัเทิง การท่องเท่ียวเพ่ือความพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น แม้ในปัจจบุนัจะมีผู้จดัการท่องเท่ียว

ในรูปแบบตา่ง ๆ ดงักลา่วอยูแ่ล้ว แตก็่ยงัไมเ่พียงพอ และต้องมีจินตนาการทําอะไรท่ีแปลกใหม ่ 

ประเด็นท่ี 3 ทําให้การท่องเท่ียวเป็นสว่นหนึ่งของการเรียนรู้ของสงัคม ไม่ใช่ธุรกิจ ทําเงิน

ให้แก่ประเทศเพียงอย่างเดียว ต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้จากเดิมท่ีเรียนรู้ตามหลกัสูตรใน

ห้องเรียน ให้มีการเรียนไปพร้อมกับการทํากิจกรรม ให้การท่องเท่ียวเป็นเวทีสําคญัของการเรียนรู้

นอกห้องเรียน  
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ประเดน็ท่ี 4 ควรมีการปรับบทบาทขององค์กรทางการท่องเท่ียวของรัฐเสียใหม่ โดยการ

สง่เสริมการท่องเท่ียวไปสู่การให้ความรู้มากขึน้ ให้สามารถนํามาใช้จดัการการท่องเท่ียวทัง้ในเชิง

นโยบายและเชิงปฏิบตัไิด้อยา่งเหมาะสม 

ประเด็นท่ี 5 ให้ความสําคญักบั “คน” มากกว่ารายได้ ต้องมองคนเป็นเป้าหมายหลกัใน

การจดัการการท่องเท่ียว “คน” ในท่ีนี ้หมายถึง คนท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียว เช่น ผู้ ให้บริการ 

นกัท่องเท่ียว ชมุชนท้องถ่ิน เป็นต้น  

บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา (2542: 1-5) กล่าวว่า การพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนต้อง

พฒันาการท่องเท่ียวใน 6 องค์ประกอบหลกั คือ  

  1) การพฒันาทรัพยากรท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 

2) การพฒันาสิง่แวดล้อมในแหลง่ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 

3) การพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 

4) การพฒันาการตลาดท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 

5) การพฒันาการมีสว่นร่วมของชมุชนท้องถ่ินทางการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 

6) การพฒันาจิตสํานกึทางการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน 

องค์กรการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization: WTO. 1997: 253-255)  

ได้กลา่วถึงหลกัการท่ีสําคญัของงการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืน ไว้ดงันี ้

   1) มีการดําเนินการจัดการภายใต้ขีดความสามารถของระบบธรรมชาต ิ

(Carrying Capacity) ในการทดแทนฟืน้ฟู ให้สามารถผลิตและให้บริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้

ตลอดไป โดยไม่ลดถอยหรือเส่ือมโทรมลง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (Local 

Participation) และความต้องการของชมุชน (Local needs) 

   2) มีการกระจายประโยชน์อยา่งเป็นธรรมสูท้่องถ่ิน (Equity) 

   3) ให้ประสบการณ์นนัทนาการท่ีมีคณุคา่แก่นกัท่องเท่ียว (Quality of experience) 

   4) ให้ผู้มาเยือนหรือนกัท่องเท่ียวได้เรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกบัพืน้ท่ี ทรัพยากร 

และวิถีชีวิต (Education and understanding) 

   5) เน้นการออกแบบท่ีกลมกลืนกบัสถาปัตยกรรมท้องถ่ิน และใช้วสัดใุนท้องถ่ิน 

(Local architecture and local material) 

6) เน้นการผสมผสานการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนสู่แผนพฒันาระดบัท้องถ่ิน 

ภมูิภาค และระดบัประเทศ (Integration of sustainable tourism to local, regional and 

national plans)  
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   7) เน้นข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือเป็นฐานการตดัสนิใจ และการตดิตามตรวจสอบ  

(Information and monitoring) ซึง่การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2547: ออนไลน์) ได้กําหนดถึง

แนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกบัหลกัการขององค์กรการท่องเท่ียวโลก (WTO) ดงันี ้

      1) คํานงึถึงขีดความสามารถในการรองรับสภาพทางกายภาพชมุชน  

      2) ต้องให้ประชาชนมามีสว่นร่วมในการจดัการแหลง่ท่องเท่ียว 

      3) ต้องก่อให้เกิดการกระจายรายได้ (ผลประโยชน์) อยา่งเท่าเทียมกนั  

      4) การจดัการพืน้ท่ีต้องเป็นไปด้วยความยินดีของประชาชนในชมุชนในพืน้ท่ีนัน้ 
5.3 การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ปี 2550 -2554 ได้ผสมผสาน

แผนพฒันาเศรษฐกิจสงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้ประเทศไทยพฒันาศกัยภาพของ

มนุษย์ ทรัพยากรธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ทุกอย่างบูรณาการไปพร้อมกบัการทําให้ประเทศ

เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ดงันี ้คือ ด้านเศรษฐกิจคือจะยกระดบัให้เป็นผู้ นําด้านอตุสาหกรรม โดย

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคม และการขนส่ง เช่ือมโยงการค้าและการลงทุน ปรับปรุงให้มี

มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวควรสร้างมาตรฐานสินค้า และธุรกิจ

บริการท่องเท่ียวสู่สากล เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวแห่งเอเชีย รักษาสิ่งแวดล้อมโดยการให้เกิด

จิตสํานึก ขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจชายแดน ด้านสงัคมต้องพฒันาศกัยภาพของคน

เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของผู้ประกอบการ

ขนาดยอ่ม 

เจอรัลด์ ไฟน์เบิร์ด และโรเบิร์ต ซาปิโร. (Gerald Feinberg ;& Robert Spapirol. 1980) 

ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืนไว้ว่า “เป็นการยากท่ีสุดท่ีจะแยกสิ่งมีชีวิตออกจาก

สิ่งไม่มีชีวิต ระหว่างสรรพสิ่งทัง้หลายบนผิวโลก ต้องอาศยัพึ่งพากัน และกันเก่ียวข้องกันอย่าง

ลกึซึง้แยกออกจากกนัไม่ได้ ดงันัน้ ระบบนิเวศซึง่รวมสิ่งมีชีวิต ได้แก่ มนุษย์ สตัว์ พืช สิ่งแวดล้อม 

รวมทัง้เปลือกโลก ต่างเป็นสิ่งมีชีวิตไม่รูปใดก็รูปหนึ่ง และมีความเป็นไปได้ว่าโลกนีมี้ชีวิตได้จริง 

รับรู้เร่ืองท่ีเกิดขึน้กบัมนัได้ โลกแก้ไข และปรับตนเองได้ มีวิวฒันการได้ สามารถจดัองค์กรตนเอง

ด้านสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาได้ มนุษย์เป็นเพียงส่วนย่อยในระบบ

นิเวศแตมี่อิทธิพลสําคญัในการสร้างผลกระทบอยา่งมหาศาล” 
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ผู้พฒันาโครงสร้างงานการท่องเท่ียวต้องมองให้ลกึวา่ การท่องเท่ียวสมัพนัธ์กบัเร่ืองใดบ้าง

แล้ว นํามาพิจารณาเป็นองค์รวม (Holistic) องค์รวม คือ ความสมัพนัธ์เป็นหนึ่งเดียวกบัการเกิด การ

คงอยู ่และวิวฒันาการท่ีอิงธรรมชาต ิและกลมกลืนกบัธรรมชาต ิดงัภาพประกอบ 
 

     ด้านเศรษฐกิจ    +   ด้านสงัคม            +   ธรรมชาติและ    +   การศกึษาด้านอนรัุกษ์    +   การปรับปรุง 
              สิง่แวดล้อม                (ให้เกิดจิตสํานกึ)            การพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 แนวคดิการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืน 

ท่ีมา : พะจิต ตามประทีป (2549)  

จึงเห็นได้ว่าการบรูณาการอย่างยัง่ยืนต้องมีการจดัระเบียบท่ีดี ทรัพยากรปัจจุบนัจึงจะ

อยู่ได้ถึงลกูหลาน การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจึงหมายถึงแรงผลกัดนัท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธรรมชาต ิ

และพฒันาการจดัการ ส่วนคําว่ายัง่ยืนเป็นกลยทุธ์นําไปสู่การจดักิจกรรมท่ีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 

คํานงึถึงระบบนิเวศ พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง รักษาธรรมชาตใิห้อยูไ่ด้ในระยะยาว 

 

6. แนวคดิเก่ียวกับการพฒันา การมีส่วนร่วม และการบรูณาการ 
6.1 การพัฒนา 
   6.1.1 ความหมาย 
   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2535: 35) ให้ความหมายของการพฒันา 

หมายถึง การทําให้เจริญ แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา คือ การทําให้เจริญ เป็นไปในทางท่ีดีขึน้หรือ

ในทางบวก มีทิศทาง ต้องมีการกําหนดแผน เน้นความสําคญัท่ีคน โดยสนัติวิธี ต้องมุ่งเน้นตอ่การ

อนรัุกษ์ สามารถพฒันาเพ่ือช่วยตนเองได้ มีการเปล่ียนแปลงเสมอไมมี่ท่ีสิน้สดุ 

คดิแบบองค์รวม 

แนวความคิดใหมท่ี่มีคณุภาพของการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืน 
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   ปิยะ  อทุาโย (2543: 32) ได้ให้ความหมายของการพฒันาไว้ว่า เป็นกระบวนการใน

การเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ความเป็นธรรมทางสงัคม ความเสมอ

ภาคทางสงัคม การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมท่ีดี มุ่งเน้นต่อการอนรัุกษ์ มีดลุยภาพ

ในการจดัสรรและกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และสงัคมท่ีเหมาะสมมากยิ่งขึน้ และประชาชน

พึง่ตนเองได้ 
   6.1.2 กระบวนการวางแผนพัฒนา 
   กมล ส่งวฒันา (2534: 11) ได้ให้ความหมายของคําว่า แผน ไว้คือ สิ่งท่ีได้มีการ

กําหนดขึน้มาเพ่ือเป็นสิ่งท่ีชีใ้ห้เห็นถึงความมุ่งหวัง การคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคต ส่วนการ

วางแผนเป็นวิธีการหรือกระบวนการเพ่ือท่ีจะได้มาซึ่งแผนนั่นเอง ซึ่งประกอบด้วย การกําหนด

วตัถปุระสงค์ การเตรียมหวัข้อต่าง ๆ ของแผน การอนมุตัิข้อเสนอของแผน กําหนดตวับคุคลและผู้

วางแผน หาตวัเลขจําเป็น ต้องสรุป ตลอดจนการขออนมุตั ิ 

เสถียร เหลืองอร่าม (2517: 294) ได้ให้ความหมายของการวางแผนไว้ว่า เป็นทางเลือก

วิถีทางในอนาคตจากทางเลือกหลายๆทาง สําหรับการตดัสนิใจลว่งหน้าวา่จะทําอะไร ทําท่ีไหน ทํา

เม่ือไร และอยา่งไร การวางแผนเป็นกิจกรรมท่ีเลือกโดยวิธีการท่ีถกูหลกัท่ีสดุ 

อภิรมย์ พรหมจรรยา (2544) กล่าวไว้ว่า การวางแผนเป็นเร่ืองของการกระทํากิจกรรม

ใดๆ ท่ีเกิดขึน้ในอนาคต โดยมีการกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วิธีการสําหรับผู้ ปฏิบัติไว้

ลว่งหน้า โดยอาศยัข้อมลูตา่ง ๆ ในปัจจบุนั เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจ กําหนดแนวทางเลือก

ท่ีเหมาะสมและถกูหลกัการมากท่ีสดุ เพ่ือให้กิจกรรมบรรลเุป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ 

การวางแผนพฒันาสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ 

- การวางแผนจากเบือ้งบนสูเ่บือ้งลา่ง (Top-down planning) 

- การวางแผนจากเบือ้งลา่งสูเ่บือ้งบน (Bottom-up planning) 

การวางแผนการพฒันา 2 ลกัษณะนี ้ซึง่เป็นกระบวนการท่ีสะท้อนความต้องการ 

และปัญหาของท้องถ่ินโดยสอดคล้องกับแผนส่วนกลาง แต่การวางแผนท่ีสมบูรณ์และเหมาะสม

ควรเป็นการวางแผนแบบผสมผสาน (Integrative planning) 

แผนพัฒนาท่ีดี หมายถึง การประสานงานกับด้านต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับสภาพ

ศักยภาพ ข้อจํากัด ปัญหา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สอดคล้องกับสภาพท้องถ่ิน ปัญหาความ

ต้องการของประชาชน และสอดคล้องกบัระบบและระเบียบการบริหารงานพฒันาในปัจจบุนั 
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นอกจากนี ้การวางแผนพฒันาจงึต้องคํานงึถึงความต้องการการพฒันาของรัฐ ปัญหาและ

ความจําเป็นของประชาชน และขีดความสามารถหรือข้อจํากัดในการพัฒนา และยังต้องเปิด

โอกาสให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วมในการวางแผน 
6.2 การมีส่วนร่วม 

6.2.1 แนวคดิการมีส่วนร่วม (Participation) 
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินนบัได้ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัขององค์ประกอบ

หลกัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประกอบกนัในการประชุมเร่ืองการพฒันาท่ียัง่ยืนท่ีนครริโอ เดอ 

จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือปี พ.ศ.2535 ตามแผนปฏิบตัิการท่ี 21 (กรมควบคมุมลพิษ, 2535) มี

การเรียกร้องให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการพัฒนาต่าง ๆ ให้

คํานงึถึงสิง่แวดล้อมและให้ความสําคญักบัประชาชน และรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.

2540 ได้วางรากฐานทางกฎหมายเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเร่ืองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

สิทธิของชมุชนท้องถ่ินในการจดัการทรัพยากร สิทธิของประชาชนในการมีคณุภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร สิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อ

ตนเอง นอกจากนัน้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ยงัได้มุ่งเน้นให้

เกิดความสําคญักบัการพฒันาแบบให้ชมุชนเข้มแข็งและเป็นศนูย์กลางในการพฒันา 
6.2.2 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
สถาบนัพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมได้ให้ความหมาย และแนวคิด

การมีสว่นร่วม ไว้ในมมุมองท่ีกว้างวา่ เป็นการเข้าร่วมอย่างแข็งขนัของประชาชนในการดําเนินการ

ตัดสินใจในทุกระดับ และทุกรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

โดยเฉพาะในบริบทของกระบวนการวางแผนท่ีมีการกําหนดรูปแบบแนวคิดการมีสว่นร่วม สมัพนัธ์

กับการเข้าร่วมของมวลชนอย่างกว้างขวางในการเลือก การบริการ และกระประเมินผลของ

แผนงาน และโครงการตา่ง ๆ ท่ีจะนํามาซึง่การยกระดบัความเป็นอยู่ให้สงูขึน้ ซึง่การมีสว่นร่วมจะ

ประกอบด้วยลกัษณะ 3 ประการ คือ 

    1. การมีส่วนร่วมเป็นอิทธิพลของประชาชนต่อการตดัสินนโยบาย ท่ีเก่ียวข้อง

กบัการจดัสรร และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรเพ่ือการผลติ 

    2. การมีสว่นร่วมของประชาชนในการวางแผน และการดําเนินการกิจกรรมตา่ง ๆ 

จะสร้างโอกาสด้านสงัคม และเศรษฐกิจ เพ่ือยกระดบัรายได้ การจ้างงาน และเพิ่มการกินดีอยูดี่ 

    3. การมีสว่นร่วมเป็นการตดัสนิใจของประชาชนท่ีสองตอ่ความต้องการในการท่ี

จะปรับปรุงคณุภาพชีวิตของคน ฉะนัน้ การมีส่วนร่วมทางการเมือง จึงเป็นสิ่งท่ีจําเป็นท่ีจะช่วยให้
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บรรลุวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ และสังคม เพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองนํามาซึ่งการ

กระจายอํานาจทางการบริหาร และทรัพยากรสูท้่องถ่ิน 
6.2.3 ลักษณะการมีส่วนร่วม 
ไพรัช เดชะรินทร์ (2516: 91-95) ได้สรุปหลักการ และแนวทางการพัฒนาให้

ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมไว้วา่ 

   1. ต้องยดึหลกัความต้องการ และปัญหาของประชาชน เป็นจดุเร่ิมต้นของกิจกรรม 

   2. กิจกรรมต้องดําเนินการในรูปกลุม่ เพ่ือสร้างพลงักลุม่ในการรับผิดชอบร่วมกนั 

   3. ให้คํานงึถึงขีดความสามารถของประชาชน ปลกูฝังให้เกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของ 

   4. กิจกรรมท่ีทําต้องสอดคล้องกบัสภาพสิง่แวดล้อม ทรัพยากร วฒันธรรมชมุชน 

   5. การเร่ิมต้นควรอาศยัผู้ นําชมุชนท่ีชาวบ้านเคารพนบัถือ 

   6. ขัน้ตอนการดําเนินงานตา่ง ๆ ควรให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมตัง้แตเ่ร่ิมต้น 

ปกรณ์ ปรียากร (2527: 49 - 64) ได้ให้แนวคดิวา่ลกัษณะการมีสว่นร่วมของประชาชน

ในการพฒันา คือ การท่ีประชาชนจะเข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไข และร่วมมี

ผลประโยชน์ซึง่กระทําได้ 4 ลกัษณะ ดงันี ้

   1. เป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกําหนดวา่อะไรคือความจําเป็นพืน้ฐานของชมุชน 

   2. เป็นผู้ระดมทรัพยากรตา่ง ๆ เพ่ือตอบสนองความจําเป็นพืน้ฐาน 

   3. เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในการปรับปรุงวิธีการกระจายสนิค้า และบริการให้สมบรูณ์ขึน้ 

   4. เป็นผู้ ท่ีพงึพอใจ และมีแรงจงูใจท่ีจะสร้างกระบวนการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นแนวทาง และจุดมุ่งหมายปลายทางโดยตวัของมนั

เอง ในแง่ท่ีวา่ประชาชนทกุคนตา่งมีจิตปรารถนา และเกิดความรู้สกึพงึพอใจในการท่ีจะได้เข้าไปมี

บทบาทในการตดัสินใจ และร่วมปฏิบตัิงานท่ีเกือ้หนุนต่อการตอบสนองความจําเป็นขัน้พืน้ฐาน

ของตน 

จากคํานิยามการมีส่วนร่วม แสดงถึงความสอดคล้องของแผนพฒันาเศรษฐกิจ และ

สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ท่ีกลา่วถึงการสร้างความมีสว่นร่วมของประชาชนในท้องถ่ินท่ีจะพฒันา

ท้องถ่ินของตนเอง ซึง่ได้ให้องค์กรการปกครองท้องถ่ินมีอํานาจในการกําหนดนโยบาย และหาทนุ

ได้เอง และจัดสรรหน้าท่ีให้ “อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี ความรู้ท้องถ่ิน หรือวฒันธรรมท่ีดี พิทักษ์

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และในการพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติได้นัน้ 

จําเป็นต้องมีการว่างแผนร่วมกบัภาครัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือก่อให้เกิดความยัง่ยืน 

และการมีสว่นร่วมในการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินของตนรวมถึงลดการบกุรุกพืน้ท่ี
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ป่าหรือลกัลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติโดยทัว่ไป อย่างไรก็ตาม การวางแผนโดยการมีสว่นร่วม

ของประชาชนเพ่ือพฒันาสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ การวางแผนจากเบือ้งบนสู่เบือ้งล่าง 

(Top-down Planning) หรือการวางแผนจากส่วนกลาง กําหนดให้ส่วนท้องถ่ินหรือระดบัล่าง

ปฏิบตัิ และการวางแผนจากเบือ้งล่างสู่เบือ้งบน (Bottom-up Planning) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ี

สะท้อนความต้องการ และปัญหาท้องถ่ินโดยสอดคล้องกบัแผนของสว่นกลาง แตก่ารวางแผนท่ีจะ

สมบรูณ์ และเหมาะสมมีประสทิธิภาพ ควรเป็นแผนพฒันาแบบ (Comprehensive Development 

Planning) หรือ เป็นการวางแผนแบบผสมผสาน (Integrative Planning) ซึง่คํานึงถึงการประสาน

แนวทางการพฒันาจากเบือ้งบนกับเบือ้งล่าง การประสานการพฒันาระหว่างสาขาพฒันา และ

ประสานการพฒันาระหวา่งพืน้ท่ี 

แผนพัฒนาท่ีดี นอกจากต้องมีการประสานด้านต่าง ๆ ในการวางแผนแล้วจะต้องมี

ความเหมาะสม (Appropriated plan) กบัสภาพ ศกัยภาพ ข้อจํากดั ปัญหา การเปล่ียนแปลงด้าน

ตา่ง ๆ สอดคล้องกบัสภาพท้องถ่ิน ปัญหา และความต้องการของประชาชน และสอคล้องกบัระบบ

และระเบียบการบริหารงานพฒันาในปัจจบุนัเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 
6.2.4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวระดบัท้องถิ่น 
พยอม ธรรมบตุร (เอกสารประกอบการสอน สถาบนัพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ืออนรัุกษ์

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549) ได้กําหนดบทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วมของการพฒันาการ

ท่องเท่ียวระดบัทัง้ถ่ินไว้ 4 ระดบั ดงันี ้ 

   1. การมีสว่นร่วมระดบัการตดัสินใจ (Decision Making Level) ชมุชนท้องถ่ินควร

มีโอกาสเข้าร่วมตดัสินใจ ก่อนเร่ิมการพฒันาการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีของตน โดยชุมชนควรได้รับ

ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบทัง้ด้านบวก และด้านลบท่ีจะเกิดขึน้ต่อชุมชน ถ้ามีการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวภายในชุมชนควรจะมีการประชุมแล้วลงความเห็นร่วมกนัในการตดัสินใจว่าควรหรือไม่

ควรพฒันาการท่องเท่ียว และถ้าจะพฒันาควรพฒันาไปในลกัษณะใด 

   2. การมีส่วนร่วมระดบัการวางแผน (Planning Level) ชมุชนควรร่วมกบัวางแผน

พฒันาการท่องเท่ียวของชุมชน เพราะชุมชนเป็นเจ้าของทรัพยากร มีหน้าท่ีดแูลรักษาทรัพยากร 

การร่วมวางแผนคือการร่วมรับผิดชอบในบทบาทและหน้าท่ีตา่ง ๆ ของการพฒันา 

   3. การมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิการด้านการพฒันาการท่องเท่ียว (Implementation 

Level) ชมุชนควรเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ด้านการท่องเท่ียว เช่น ท่ีพกัแรม

โฮมสเตย์ ร้านอาหารท้องถ่ิน ร้านขายสินค้า OTOP บริการนําเท่ียว บริการเช่ารถ เช่าเรือ ดํานํา้ 

และการเดนิป่า 
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   4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชน (Evaluation 

Level) ชมุชนควรร่วมประเมินผลของการพฒันาการท่องเท่ียวในชุมชนเพ่ือการปรับปรุงแผนพฒันา

ให้ยัง่ยืน และระยะยาว 

   การมีส่วนร่วมของชุมชนในทัง้ 4 ระดบัดงักล่าว ทําให้ชุมชนเป็นศนูย์กลางของการ

พฒันา และสร้างความเป็นเจ้าของ (Ownership) ของธุรกิจชมุชน ทําให้ชมุชนสามารถพึ่งพาตนเอง

ได้ และเป็นชมุชนท่ีเข้มแข็งตอ่ไป 
6.3 การบูรณาการ  
พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายบรูณาการรวมหน่วย คือ

การนําหน่วยท่ีแยกๆ กนัมารวมเข้าเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

ท่านพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต) ได้นิยามคําว่า “บูรณาการ” ไว้ว่า “...การทําให้

หน่วยงานย่อย ๆ ทัง้หลายท่ีสมัพนัธ์อิงอาศยัซึง่กนัและกนั เข้ามารวมทําหน้าท่ีประสานกลมกลืน

เป็นองค์รวมหนึ่งเดียวท่ีมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตวั และได้กล่าวถึงลกัษณะและองค์ประกอบ

ของการบรูณาการว่า “ในการบรูณาการนัน้จะเอาหน่วยย่อยหน่วยหนึ่งมารวมเข้าในองค์รวมท่ีมี

หน่วยย่อยหน่วยอ่ืนแล้วก็ได้ หรือจะเอาหน่วยย่อยทัง้หลายท่ีตา่งกนัแยกกนัอยู่ มารวมเข้าด้วยกนั

เป็นองค์รวมก็ได้ อนันี ้เรียกวา่บรูณาการทัง้สิน้ แตข้่อสําคญัจะต้องมีตวัยืนเป็นหลกัอยู ่3 อยา่ง ใน

เร่ืองบรูณาการ คือ 

   1. มีหน่วยย่อย องค์ประกอบ ชิน้สว่น หรือขัน้ ระดบั แง่ ด้าน ท่ีจะเอามาประมวลเข้า

ด้วยกนั อนันีคื้อสิง่ท่ีจะเอามาประมวลเข้าด้วยกนั คือ สิง่ยอ่ย สว่นยอ่ย 

   2. หน่วยย่อยเป็นต้นนัน้ มีความสมัพนัธ์ เช่ือมโยง อิงอาศยัซึง่กนัและกนั อนันี ้ อาจะ

เลยไปถึงลกัษณะท่ีวา่ ยดึหยุน่ ปรับตวัได้ มีความเคล่ือนไหวตลอดเวลาด้วย 

   3. เม่ือรวมเข้าด้วยกันแล้วก็จะความครบถ้วนเต็มบริบูรณ์ โดยมีความประสาน

กลมกลืน เกิดภาวะได้ท่ี พอดี หรือสมดลุพอได้ท่ี หรือพอดีสมดลุแล้ว องค์รวมนัน้ มีชีวิตชีวา ดํารง

อยูแ่ละดําเนินไปด้วยดีอนัเป็นภาวะของบรูณาการ 

โดยสรุปความของ “การบูรณาการ” คือ การจดัสรรและระดมสรรพกําลงัขององค์กร 

ตัง้แตว่ตัถดุบิ ทรัพยากร บคุลากร กระบวนงานและปัจจยัตา่ง ๆ โดยทําให้เกิดการประสานร่วมกนั

อย่างสอดคล้อง กลมกลืนกนัในการดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เช่น การผลิต

สนิค้าหรือให้บริการท่ีลกูค้าพงึพอใจ  
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และในงานวิจยัครัง้นีก้ารบูรณาการหมายถึงการพฒันาควบคู่กนัไปทัง้ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านวฒันธรรม และด้านจิตสํานึก และยงัมีการบูรณการกบั 4 กลุ่ม

ประชากร ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และนกัท่องเท่ียว 

 
7.แนวคดิด้านการตลาด 
 7.1 การตลาด และภาพรวมการตลาด 
    ในการทําธุรกิจใด ๆ นัน้จําเป็นต้องมีการทําการตลาดเพ่ือให้ธุรกิจนัน้ดําเนินไปใน

ทิศทางท่ีจะสร้างกําไรหรือผลประกอบการท่ีน่าพอใจแก่ผู้ ดําเนินกิจการ ดงัท่ีได้มีผู้ เช่ียวชาญได้ให้

คําจํากดัความและภาพรวมของการตลาดไว้ดงันี ้

    ฟิลิปป์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ.2541 : 5; อ้างอิงจาก Philip.1994: 6) กลา่วว่า 

การตลาดเป็นกระบวรการทางสงัคม และการบริหาร (Social and managerial process) โดยมี

วตัถปุระสงค์ คือ ทําให้บุคคล และกลุ่มบคุคลได้รับผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถสนองความต้องการ โดย

ใช้เคร่ืองมือ คือ การสร้าง การเสนอ และการแลกเปล่ียนผลติภณัฑ์ท่ีมีมลูคา่กบับคุคลอ่ืน 

 นอกจากนีศ้ริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546). ยงัได้อธิบายถึงองค์ประกอบของการตลาด

ว่าจะต้องประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์เก่ียวกบัความจําเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) 

และความต้องการซือ้ (Demands) (2) ธุรกิจต้องเสนอผลิตภัณฑ์ (Products) เพ่ือสนองความ

ต้องการในข้อ 1 (3) ผลิตภณัฑ์ต้องมีคณุค่า (Value) ต้องคํานึงถึงต้นทุน (Cost) ของลกูค้า หรือ

ราคาสินค้าท่ีลกูค้าซือ้ และความพึงพอใจของลกูค้า (Satisfaction) (4) ผลิตภณัฑ์ในข้อ 2 มีการ

แลกเปล่ียน (Exchange) การติดต่อธุรกิจ (Transaction) และการสร้างความสัมพันธ์ 

(Relationship) กบัการตลาด (5) ตลาด (Market) คือ กลุม่เป้าหมายของการขายผลิตภณัฑ์ในข้อ 

2 (6) กระบวนการตัง้แตข้่อ 1-5 เรียกวา่ กระบวนการตลาด (Market process)  
 7.2 แนวคดิด้านผลิตภณัฑ์ 

   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 35-36) ได้ให้ความหมายของคําว่าผลิตภณัฑ์ว่า หมายถึง สิ่ง

ท่ีนําเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือสนองความต้องการของลกูค้าให้พึงพอใจในผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ี

เสนอขายอาจมีตวัตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด 

สถานท่ี องค์กร หรือบุคคล โดยท่ีผลิตภณัฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ใน

สายตาลกูค้า จงึจะมีผลทําให้ผลติภณัฑ์ขายได้ 

    คอตเลอร์ (Kolter. 2000: 15) กลา่วว่า ผลิตภณัฑ์ หมายถึง สิ่งท่ีนําเสนอกบัตลาดเพ่ือ

ความสนใจ (Attention) ความอยากได้ (Acquisition) การใช้ (Using) หรือ การบริโภค 

(Consumption) สามารถตอบสนองความต้องการหรือความจําเป็น การตดัสินใจในลกัษณะของ
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ผลิตภณัฑ์ และการบริการท่ีจะได้รับ โดยมีองค์ประกอบดงันี ้คือ ผลิตภณัฑ์หลกั รูปลกัษณ์ของ

ผลติภณัฑ์ ตราสนิค้าหรือเคร่ืองหมายการค้า การบรรจภุณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ควบ ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 

และศกัยภาพของผลติภณัฑ์ 
 7.3 การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า (Branding) และกลยุทธ์ตราสินค้า (Brand Strategy) 
    คอทเลอร์ และอาร์มสตอง (Kotler ;& Amstrong.2001: 3) กล่าว ว่าตราสินค้านัน้ 

หมายถึง สว่นประกอบของช่ือ เคร่ืองหมายการค้า สญัลกัษณ์ การออกแบบ ซึง่จะทําให้ผลิตภณัฑ์ 

และการบริการของผู้ขายแตกตา่งจากคูแ่ขง่ 

    เมอเรย์ และดอริสโคล (สวุิมล แม้นจริง 2546: 173-174; อ้างอิงจาก Murray; & 

O’Driscoll.1996: 293) กลา่ววา่ ตราสนิค้าหนึง่ ๆ จะมีบทบาทท่ีแตกตา่งกนัไปตามกลุม่ของลกูค้า 

และโอกาสในการซือ้ โดยทั่วไปแล้วตราสินค้ามีหน้าท่ีดงันี ้คือ 1. การอํานวยความสะดวก ตรา

สนิค้าจะทําให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้ได้ง่าย เน่ืองจากผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะซือ้สินค้าท่ีมีช่ือคุ้นห ู2. 

การให้การรับประกนั ตราสินค้าเป็นการรับประกันทางอ้อม กล่าวคือ ตราสินค้าจะสร้างความ

เช่ือมัน่ให้แก่ผู้บริโภค 3. การบ่งบอกถึงลกัษณะส่วนบคุคล การเลือกตราสินค้าสามารถบง่บอกถึง

รสนิยม และบคุลกิภาพของผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะการเลือกตราสนิค้าท่ีมีช่ือเสียง 

    สวุิมล แม้นจริง กล่าวว่า ตราสินค้ามีประโยชน์ทัง้ต่อผู้บริโภค และผู้ผลิต ด้านผู้บริโภค

นัน้ตราสินค้าบ่งบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภคจะเลือกซือ้สินค้าท่ีสามารถสร้าง

ความเช่ือมัน่ให้แก่พวกเขาได้ ด้านผู้ผลิตนัน้ตราสินค้าจะช่วยให้การดงึดดูลกูค้าท่ีมีความซ่ือสตัย์

ตอ่ตราสนิค้า 

    คอทเลอร์ และอาร์มสตอง (สวุิมล แม้นจริง 2546: 178-179; อ้างอิงจาก Kotler ;& Amstrong. 

2001: 308) กล่าวว่า การกําหนดกลยทุธ์ตราสินค้านัน้มี 4 วิธี คือ การขยายสายการผลิตภณัฑ์ 

(Line Extensions) การขยายตราสินค้า (Brand Extensions) การใช้หลายตรา (Multibrands) 

และการใช้ตราใหม ่(New Brands) 

    - การขยายสายผลิตภณัฑ์ คือ การเพิ่มผลิตภณัฑ์ใหม่เข้าไปยงัตราสินค้าเดิมท่ีประสบ

ความสําเร็จไปแล้ว อาจเป็นการเพิ่มรสชาตใิหม ่สีสนัใหม ่หรือสว่นผสมใหม ่

    - การขยายตราสินค้า คือ การนําตราสินค้าท่ีประสบความสําเร็จแล้วมาใช้เพ่ือแนะนํา

ผลติภณัฑ์ใหมสู่ต่ลาด 

   - การใช้หลายตรา คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึน้มาสองตราหรือมากกว่า เพ่ือใช้กับ

ผลติภณัฑ์ประเภทเดียวกนั เป็นการสร้างแรงจงูใจในการซือ้ และเพิ่มสว่นแบง่กาตลาดให้พืน้ท่ีของ

ร้านค้าปลีกยอ่ย 
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   - การใช้ตราใหม่ ถ้าผู้ผลิตเห็นว่าตราเดิมนัน้ไม่เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ หรือ ตราเดิมจะ

ไปดงึยอดขายของผลติภณัฑ์ใหม ่ก็จะทําการสร้างตราใหมข่ึน้มา 
7.4 สาระสาํคัญของแผนการตลาดการท่องเที่ยว ประจาํปี 2551 
   แผนการตลาดการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจําปี 

2551 ได้ดําเนินการภายใต้กรอบนโยบายและแผนยทุธศาสตร์ดงันี ้ 

1. กรอบนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

คือ มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ เน้นการนําเสนอเอกลักษณ์

วฒันธรรมไทย ควบคูไ่ปกบัการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม และธรรมชาต ิ

2. กรอบนโยบายของคณะกรรมการ ททท. ซึง่ได้ให้ความสําคญัต่อบทบาทของการ

ท่องเท่ียวเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วภูมิภาค เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการ

ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย โดยส่งเสริมให้การท่องเท่ียวเติบโตอย่างยัง่ยืนภายใต้ความเข้มแข็ง

ของ Brand และเอกลกัษณ์ของประเทศไทย และจะต้องสร้างสมดลุทัง้ด้านเศรษฐกิจ สร้างสรรค์

ประโยชน์ตอ่สงัคม ภายใต้จิตสํานกึของการรักษาสิง่แวดล้อม และความภมูิใจในชาต ิ

3. กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวในระยะ 5 ปี (2550-2554) ของ ททท. 

คือ มุ่งเน้นพัฒนาการท่องเท่ียวให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ เน้นการนําเสนอเอกลักษณ์

วัฒนธรรมไทย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียว

สามารถพฒันาไปได้อยา่งยัง่ยืน และสามารถแขง่ขนัได้ในตลาดโลก  

โดยผนวกแนวคิดดงักล่าวร่วมกบัแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการบริโภค

ของนักท่องเท่ียว ท่ีเร่ิมให้ความสนใจกับการท่องเท่ียวอย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะวิถีชีวิตท้องถ่ิน 

ขณะเดียวกนัสถานการณ์โลกกําลงัประสบปัญหาสภาวะโลกร้อน นกัท่องเท่ียวหลายกลุม่หนัมาใส่

ใจในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ต้องการสัมผัสธรรมชาติ ให้ความสําคัญกับสุขภาพ และ

ความสมัพนัธ์ในครอบครัว กลุม่เพ่ือน ราคาจงึมิใช่ปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจออกเดนิทาง ลกัษณะ

การเดนิทางจงึเป็นไปอย่างยืดหยุ่น มีความเป็นสว่นตวัภายในกลุม่ตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกของ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจการเดินทาง และการท่องเท่ียวสูงขึน้ตามลําดับ 

ประกอบกบัความพร้อมด้านสนิค้า และบริการของไทย ซึง่ประเทศไทยมีภาพลกัษณ์เชิงบวกและมี

ความพร้อมท่ีจะแข่งขนัได้สงูขึน้ โดยประเทศไทยติดอนัดบั 1 ในประเภทแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีความ

คุ้มค่าเงิน ทัง้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียวทางทะเล บันเทิง และอาหาร การมีฐานรากทาง

วฒันธรรมท่ีแท้จริง และดัง้เดมิ รวมทัง้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวเพ่ือพกัผอ่น และการจบัจ่ายสนิค้า  
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7.5 เจด็แนวทางสร้างความสุข (7 Amazing Wonders) 
   1) วิถีไทย “หวัใจแผ่นดิน” (The World’s Friendliness Culture):ส่ือถึงความหมาย

เป็นตวัตนของคนไทย วิถีชีวิตท่ีมีความเรียบง่าย สงบ เป็นเสน่ห์ของไทย และทําให้ประเทศไทยมี

ความต่างท่ีเหนือชัน้กว่าคู่แข่งอ่ืน ๆ ของกลุ่มสินค้าท่ี ททท.จะนําเสนอเพ่ือสะท้อนแนวคิดได้แก่ 

แหลง่ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม อาหารไทย เทศกาลประเพณี และแหลง่ท่องเท่ียววิถีชีวิตตา่ง ๆ เช่น 

รําไทย มวยไทย แกะสลกัผกั ผลไม้ เกษตรกรรม ดํานา เทศกาลลอยกระทง เทศกาลสงกรานต์ 

เทศกาลร่มบอ่สร้าง และงานเทศกาลแขง่เรือยาว เป็นต้น 

   2) มรดกแห่งแผ่นดิน (Land of Heritage and History) นําเสนอกลุ่มสินค้าด้าน

วฒันธรรมไทย ท่ีสร้างความภมูิใจในความเป็นชาติ และพร้อมท่ีจะอวดสูส่ายตาชาวโลก กลุ่มสินค้า

เหลา่นีไ้ด้แก่ สถานท่ีซึง่เป็นมรดกโลก แหลง่ท่องเท่ียวทางประวตัศิาสตร์ สถานท่ีท่องเท่ียวทางศาสนา 

รวมไปถึงพิพิธภณัฑ์ต่าง ๆ ยกตวัอย่างเช่น วดัพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวงั วดัพระ

ธาตพุนม เป็นต้น 

   3) หลากหลายทะเลไทย (Sun Surf and Serenity) ความแตง่ตา่งท่ีหลากหลายของ

ทะเลไทย สามารถสร้างความสขุ และตอบสนองความต้องการของนกัท่องเท่ียวได้ทกุรูปแบบ เช่น 

พทัยา หวัหิน ภเูก็ต กระบ่ี สมยุ 

   4) ชีวิตร่วมสมยั ความสขุใจท่ีแตกต่าง (Your Senses with Unique Trends) 

นําเสนอกลุม่สนิค้า บริการท่ีสอดคล้องตามกระแสนิยม ซึง่เป็นจดุขายด้วยรูปแบบท่ีทนัสมยั แปลก

ตาในแนว Chic, Hip, Modern ทัง้ร้านอาหาร แหลง่ช้อบปิง้ บตูคิโฮเทล 

   5) รักษ์ ห่วงใย ใส่ใจธรรมชาติ (The Beauty of Nature Wonders) สร้างความ

ตระหนกัในคณุคา่ของสิ่งแวดล้อม ด้วยรูปแบบกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Green Tourism) การ

ท่องเท่ียวแบบประหยดัพลงังาน เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวยอมรับประเทศไทยในฐานะท่ีห่วงใยธรรมชาต ิ

และเกิดความเข้าใจคณุคา่ของการเป็นผู้ห่วงใยสิ่งแวดล้อม เช่น ดํานํา้เก็บขยะ ปลกูปะการังใต้นํา้ 

ผจญภยัหวัใจสีเขียว เยาวชนรุ่นใหมใ่สใ่จสิง่แวดล้อม กิจกรรมจกัรยานเสือภเูขานานาชาต ิ

   6) สขุภาพนิยม (The Beauty of wellness and wellbeing) ให้ความสําคญัต่อ

สขุภาพทัง้กาย และใจ เช่น สปา สมาธิ บริการทางการแพทย์ และเสริมความงามท่ีทนัสมยั 

   7) เทศกาลความสขุ สีสนัหรรษา (The Land of Year Round Festivities) กิจกรรม

ท่องเท่ียวท่ีควบคูไ่ปกบัความสนกุสนาน ร่ืนเริง และความบนัเทิง โดยนําเอางานเทศกาลระดบัโลก 

และระดับนานาชาติต่าง ๆ เป็นปัจจัยดึงดูดความสนใจเชิญชวนนักท่องเท่ียว และส่ือมวลชน

ตา่งชาต ิเช่น กอล์ฟจอห์นน่ี วอล์คเกอร์ คลาสสคิ กอล์ฟรอยลั โทรฟ่ี การแขง่เรือใบ เป็นต้น 
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8. แนวคดิเก่ียวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ และการวางแผนพฒันาประเทศ 
8.1 การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) 
   8.1.1 ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

คําว่ากลยุทธ์ในภาษาไทยนัน้หากเป็นคําศัพท์ท่ีใช้ในทางทหาร หมายถึง 

แนวทางในการต่อสู้แข่งขนั ในบางแห่งก็มีผู้ ใช้ว่า ยทุธศาสตร์ อย่างไรก็ตามในทางธุรกิจมีความ

นิยมใช้คําวา่ กลยทุธ์ มากกวา่ ยทุธศาสตร์ ความหมายของกลยทุธ์มีผู้ให้ความหมายไว้ดงันี ้

ดนยั  เทียนพฒุ (2540 : 14) กล่าวว่า กลยทุธ์ คือ วิธีการออกแบบให้เหมาะสม

ตอ่การกําหนดจดุมุง่หมายปลายทางของธุรกิจในอนาคต หรือสิง่ท่ีธุรกิจต้องการจะเป็นในอนาคต 

ธงชยั  สนัติวงศ์ (2539 : 73) กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง เป้าหมายต่าง ๆ และ

วตัถปุระสงค์พืน้ฐานทัง้หลายขององค์การรวมทัง้แผนงานหลกัตา่ง ๆ ท่ีซึง่ได้มีการจดัทําขึน้มาเพ่ือ

จะนํามาปฏิบตัิให้บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ต่าง ๆ ดงักล่าว ตลอดจนแบบวิธีการท่ีสําคญั

เก่ียวกบัการแบง่สรรทรัพยากรทัง้หลายท่ีนํามาใช้ เพ่ือทําให้องค์การปรับตวัสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2546 : 41) กล่าวว่า กลยุทธ์ (Strategy) เป็น

รูปแบบของการกระทําซึ่งผู้จดัการใช้เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ เป็นกลยทุธ์ท่ีเป็นจริง 

ซึง่บริษัทได้วางแผนไว้ และใช้โต้ตอบตอ่การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 

สมยศ  นาวีการ (2542 : 3) กลา่วไว้ว่า กลยทุธ์ จะอธิบายถึงวิธีการท่ีองค์การจะ

ดําเนินตามวตัถปุระสงค์ขององค์การภายใต้อปุสรรคและโอกาส ภายในสภาพแวดล้อมภายนอก

และทรัพยากร และความสามารถภายในองค์การกลยทุธ์จะให้ความเข้าใจพืน้ฐานว่าองค์การจะ

แข่งขันอย่างไร ตัวกําหนดกลยุทธ์ขององค์กรมีอยู่ 3 อย่าง คือ สภาพแวดล้อมภายนอก 

สภาพแวดล้อมภายใน และวตัถปุระสงค์ขององค์การ 

ก่ิงพร  ทองใบ (2546 : 4) ได้ให้ความหมายกลยุทธ์ไว้ว่า กลยุทธ์ หมายถึง 

วิธีการท่ีองค์การเลือก เพ่ือจะดําเนินการจากจุดท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัไปยงัจุดหมายปลายทางใน

อนาคตท่ีองค์การกําหนดไว้ กระบวนการกําหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ เป็นกระบวนการวางแผนระยะ

ยาวขององค์การธุรกิจท่ีต้องมีการประเมินสถานการณ์แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์การ

อย่างเหมาะสมเพ่ือกําหนดวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน จากนัน้จึงพิจารณาพฒันาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุใน

การเปล่ียนแปลงองค์การจากจดุปัจจบุนัไปสูตํ่าแหน่งท่ีองค์การต้องการในอนาคต 

ถึงแม้ในทางธุรกิจมีความนิยมใช้คําว่า กลยุทธ์ มากกว่า ยุทธศาสตร์ แต่ใน

ขณะเดียวกันภาคราชการได้ใช้คําว่า ยุทธศาสตร์ แทนคําว่ากลยุทธ์ โดยมีบทบาทท่ีครอบคลุม

มากกว่าและรวมถึงความหมายท่ีเช่ือมโยงถึงกระบวนการการวางแผนท่ีให้ความสําคญักับการ

มองไปในอนาคต ผู้วิจยัจงึได้เลือกใช้ความหมายของคําวา่แผนยทุธศาสตร์แทนคําวา่แผนกลยทุธ์ 
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   8.1.2 ความหมายการวางแผนยุทธศาสตร์ 
   ธงชยั  สนัติวงษ์ (2539 : 74-75) ได้ให้ความหมายของการวางแผนกลยทุธ์ใน

ความหมายกว้างๆ วา่เป็นการวางแผนท่ีมุง่การปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ท่ีกําลงัจะเกิดขึน้

ในสภาพแวดล้อม โดยการวางแผนพฒันาให้องค์การปรับการทํางานเพ่ือให้สามารถมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพสงูสดุตลอดเวลาทุกขณะท่ีก้าวไปในอนาคต การวางแผนกลยทุธ์มีกลไกหลาย

ประการประกอบอยู ่คือ 

1. เป็นการวางแผนปรับทิศทางขององค์กรไปสู่วตัถปุระสงค์ใหม่ท่ีจะสอดคล้อง

กบัสภาพแวดล้อมท่ีกําลงัเปลี่ยนแปลงไป 

2. เป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์การเพ่ือพฒันาระบบการทํางานตา่ง ๆ 

ทัง้ระบบการผลิตและการขาย การนําเอาเทคโนโลยีมาใช้ ตลอดจนการบริหารงานต่าง ๆ ให้

เปล่ียนแปลงไปเป็นรูปแบบและระบบการทํางานใหม่ๆ ท่ีมีผลให้สภาพและระบบการทํางานเดิมต้อง

ถกูปรับหรือยกเลกิไป แล้วทดแทนด้วยเคร่ืองจกั ระบบ และวิธีการทํางานใหม่ๆ  ท่ีนําเข้ามาทดแทน 

3. เป็นการวางแผนท่ีมีการวิเคราะห์พิจารณาในเชิงกลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีมุ่งจะให้

องค์การประสบความสําเร็จมากท่ีสดุ ดีท่ีสดุ โดยประหยดัการใช้ทรัพยากรมากท่ีสดุด้วย 

ก่ิงพร  ทองใบ (2546 : 8) ได้กลา่วถึงการวางแผนกลยทุธ์ว่าเป็นกระบวนการคิด

วิเคราะห์เพ่ือการวางแผนกลยุทธ์และจะต้องมีขัน้ตอนของการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตัิ รวมถึงการ

ควบคุมประเมินกลยุทธ์ด้วย ซึ่งเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้ได้วิธีการท่ีดีท่ีสุดสําหรับ

องค์การ 

ดํารง  วฒันา (2548 : ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของแผนยทุธศาสตร์วา่ 

1. เอกสารท่ีระบ ุวิสยัทศัน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และกลยทุธ์ (Strategies) 

ตา่ง ๆ ในการดําเนินงานขององค์การหนึง่ๆ 

2. เป็นแผนระยะยาว ท่ีบอกถึงทิศทางการดําเนินงานขององค์การ สําหรับใช้เป็น

เคร่ืองมือในการประสานงาน และกํากับติดตามดําเนินงานในส่วนงานต่าง ๆ ขององค์การให้

เป็นไปในทิศทาง และจงัหวะเวลาท่ีสอดคล้องกนั 

3. เป็นเอกสารท่ีจัดทําขึน้จากการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกและภายใน

องค์การ เพ่ือคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์ และกําหนดแนวทางการดําเนินการขององค์การ

ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัแนวโน้มของสถานการณ์ดงักลา่ว 
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จากการศึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์ในประเทศไทยเร่ิมขยายกรอบการนําไปปฏิบตัิใช้

กว้างขวางและแพร่หลายมากย่ิงขึน้ จากหน่วยงานของเอกชนเป็นหลกัจนกระทัง่สูท่กุหน่วยงานของ

ภาครัฐ ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์และกระบวนการทํางานของตนใหม่ เห็นได้จากรัฐบาลได้มีมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ 6 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบให้ทุกจงัหวดัใช้รูปแบบการบริหารแบบบูรณา

การในคําของบประมาณปี พ.ศ.2547 (ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2546) เป็นต้นมา แต่ละจังหวดัต้อง

เรียนรู้ท่ีจะวางแผนในรูปแบบของการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ (Strategy Planning) และต้องพยายาม

พฒันาไปสู่ความยัง่ยืนและแบบบรูณาการ สําหรับการท่องเท่ียวนัน้การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์เป็น

ตวัแปรท่ีจะทําให้การเพิ่มขึน้ของจํานวนนกัท่องเท่ียวและอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจเพิ่มสงูขึน้

ด้วย อีกทัง้ยังต้องปรับกลยุทธ์เพ่ือให้เกิดความพัฒนาท่ียั่งยืนของแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนใน

ท้องถ่ินนัน้โดยในการวางแผนกลยทุธ์นัน้ประกอบไปด้วยกระบวนการตา่ง ๆ คือ 
   8.1.3 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
   การวางแผนยุทธศาสตร์มีกรอบแนวทางการดําเนินงานโดยละเอียดท่ีแตกต่างกัน

ออกไปตามกรอบแนวทางของนกัวิชาการ หรือของหน่วยงานแตล่ะแห่ง ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

   ชนินทร์  ชณุหพนัธรักษ์ (2544 : 15-17) ได้กลา่วถึงกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ไว้

ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เป็นการพิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมขององค์การทัง้ภายนอกและภายในอย่างรอบคอบ  เ พ่ือค้นหาโอกาส 

(Opportunities) อุปสรรค  (Threats) จุดเด่น  (Strengths) และจุดด้อย  (Weaknesses) ของ

องค์การเพ่ือท่ีผู้บริหารจะได้สามารถกําหนดภารกิจและเป้าหมายของกิจการได้อย่างเหมาะสม 

หลงัจากนัน้จะได้พิจารณากําหนดกลยทุธ์ต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนินงานขององค์การบรรลผุลตาม

เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกมีวตัถปุระสงค์เพ่ือค้นหาโอกาสและ

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมทั่วๆ ไป เช่น เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 

กฎหมาย เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมภายในมีวตัถปุระสงค์เพ่ือค้นหาจดุเด่นและจดุด้อยจาก

การดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรเอง เช่น การดําเนินงานด้านการตลาด การผลิต การเงิน

และการบญัชี เป็นต้น ในการวางแผนกลยทุธ์ผู้บริหารจะต้องพยายามหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจ 

หลีกเล่ียงอุปสรรคต่อการดําเนินงาน โดยใช้จุดเด่นของกิจการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดจุดด้อย

หรือเปล่ียนจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นให้ได้  เ พ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การกําหนดวิสยัทศัน์ (Vision) เป็นการกําหนดเป้าหมายกว้างๆ ของ

องค์กรถึงสิง่ท่ีต้องการในอนาคต โดยยงัไม่ได้กําหนดวิธีการในการดําเนินการไว้ วิสยัทศัน์เป็นสิ่งท่ี

ทําให้ทราบถึงทิศทางขององค์กรในอนาคต นอกจากนัน้จะเป็นแนวคิดท่ีใช้เป็นแนวทางในการชีนํ้า

วา่องค์กรพยายามจะทําอะไรและจะเป็นอะไร 

ขัน้ตอนท่ี 3 การกําหนดภารกิจ (Mission) เพ่ือระบุขอบเขตการดําเนินงานของ

องค์กรโดยมีการกําหนดไว้เป็นข้อความภารกิจ (Mission Statement) เพ่ือกําหนดทิศทางของ

องค์กรในอนาคต โดยทัว่ไปข้อความภารกิจจะมุง่เน้นประเดน็ท่ีแสดงออกอย่างชดัเจน และมีความ

เฉพาะเจาะจงในคณุลกัษณะของแตล่ะหน่วยขององค์กรวา่มีอะไรบ้าง 

ขัน้ตอนท่ี 4 การกําหนดเป้าหมาย (Goals) เป็นการกําหนดผลลพัธ์ท่ีองค์การคาดหวงั

ไว้ หรือเป็นจดุม่งหมายท่ีองค์กรต้องการจะบรรล ุเป้าหมายจะเป็นสิ่งท่ีทําให้ภารกิจขององค์กรเป็น

จริงยิ่งขึน้ 

ขัน้ตอนท่ี 5 การกําหนดวตัถุประสงค์ (Objectives) วตัถุประสงค์ คือ สิ่งท่ีองค์กร

ต้องการท่ีจะบรรล ุแตจ่ะมีรายละเอียดท่ีมากกวา่เป้าหมาย วตัถปุระสงค์เป็นสิ่งสําหรับองค์กรท่ีจะ

ใช้เป็นแนวทางขัน้พืน้ฐานสําหรับการวางแผน การจดัองค์กร การจูงใจ และการควบคมุ รวมทัง้

เป็นตวักําหนดแนวทางในการดําเนินงานให้บรรลจุดุมุง่หมาย 

ขัน้ตอนท่ี 6 การกําหนดนโยบาย (Policies) เป็นการกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงานขององค์กรอยา่งชดัเจน เพ่ือให้ยทุธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้บรรลผุลตามท่ีต้องการ 

ขัน้ตอนท่ี 7 การกําหนดยทุธศาสตร์ (Strategy) การกําหนดยทุธศาสตร์จะเก่ียวข้อง

กับการกําหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือให้องค์การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โดยทั่วไป

ยทุธศาสตร์จะมี 3 ระดบั ได้แก่ 1) ยทุธศาสตร์ระดบัองค์การ (Corporate Strategy) มกัถกูกําหนด

โดยผู้บริหารระดบัสูงกลยุทธ์ระดบันีถู้กกําหนดเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์การ มีการ

ตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการกําหนดทิศทางขององค์การนัน้ๆ 2) ยุทธศาสตร์ระดบัธุรกิจ 

(Business Level Strategy) เป็นกลยทุธ์ท่ีจะทําให้กลยทุธ์ระดบัองค์การบรรลผุล สิ่งสําคญัของกล

ยุทธ์ระดับนี  ้คือ เป็นการค้นหาวิธีการแข่งขันให้กับแต่ละธุรกิจท่ีองค์การดําเนินงานอยู่ 3) 

ยทุธศาสตร์ระดบัหน้าท่ีทางธุรกิจ (Functional Level Strategy) เป็นกลยทุธ์ท่ีถกูกําหนดขึน้ตาม

หน้าท่ีตา่ง ๆ ขององค์กร เพ่ือท่ีจะทําให้การดําเนินงานบรรลผุลตามกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 

พิบลู  ทีปะปาล (2546 : 12-19) ได้อธิบายถึงขัน้ตอนของการวางแผนกลยทุธ์ไว้ ดงันี ้

   ขัน้ตอนท่ี 1 การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) เป็นการ

ประเมินสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกขององค์การ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือระบุปัจจยัเชิง
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ยุทธศาสตร์(Strategic Factors) ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีกําหนดอนาคตขององค์กร การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการวิเคราะห์ตัวแปร 2 ตัว ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และ

อปุสรรค (Threats) ซึง่อยู่ภายนอกองค์กร ไม่สามารถควบคมุได้ในระยะสัน้และเป็นปัจจยัท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ มีผลกระทบต่อองค์กรโดยตรง ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็น

การวิเคราะห์ปัจจยัอีก 2 ตวั ได้แก่ จดุแข็ง (Strengths) และจดุอ่อน (Weaknesses) ขององค์กร 

ซึง่ประกอบด้วย โครงสร้างวฒันธรรม และทรัพยากร 

ขัน้ตอนท่ี 2 การกําหนดพนัธกิจ (Mission) เป็นการกําหนดความมุ่งหมายหรือเหตผุล

ท่ีองค์กรได้จดัตัง้ขึน้มา พนัธกิจจะบอกถึงความมุ่งหมายพืน้ฐานท่ีเป็นเอกลกัษณ์ชดัเจนท่ีทําให้

องค์กรมีความแตกตา่งจากองค์กรอ่ืน 

ขัน้ตอนท่ี 3 การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) เป็นการกําหนดเป้าหมายท่ี

องค์กรต้องการท่ีจะบรรล ุซึง่ควรกําหนดในรูปแบบของปริมาณหรือตวัเลขท่ีชดัเจนท่ีสามารถวดัได้ 

ขัน้ตอนท่ี 4 การกําหนดยทุธศาสตร์ (Strategy) เป็นการกําหนดแผนแม่บทเพ่ือให้เห็น

ว่าองค์กรจะดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้บรรลพุนัธกิจและวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ กลยุทธ์จะเป็น

การนําข้อได้เปรียบทางการแข่งขนัมาใช้มากท่ีสุด ในขณะเดียวกันจะลดข้อเสียเปรียบทางการ

แข่งขนัให้เหลือน้อยท่ีสดุ ยทุธศาสตร์โดยทัว่ไปแบ่งออกได้เป็น 3 ระดบั คือ 1) ยทุธศาสตร์ระดบั

บริษัท (Corporate Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นทิศทางการดําเนินงานขององค์กร

โดยรวม 2) ยุทธศาสตร์ระดบัหน่วยธุรกิจ (Business Strategy) เป็นกลยทุธ์ท่ีมุ่งเน้นการสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขนัขององค์กร 3) ยทุธศาสตร์ระดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) เป็น

ยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิการ ทัง้ในแง่กิจกรรมและกระบวนการ

ดําเนินงาน เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรท่ีจดัสรรมาให้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุ  
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ดํารง  วฒันา (2548, ท่ีมา http://www.ops.moc.go.th/pcni/Stratehie%20manaul.htm) 

ได้กลา่วถึงขัน้ตอนวงจรการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ดงัตอ่ไปนี ้

 

ภาพประกอบ 7 วงจรการวางแผนยทุธศาสตร์ 

ท่ีมา : ดํารง วัฒนา. (2548). คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สําหรับหน่วยงานภาครัฐ 

(ออนไลน์) 

การวางแผนกลยุทธ์ 
 

ระบวิุสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 

ระยะยาว กําหนดยทุธศาสตร์และตวัชีว้ดัผลงาน 

กําหนดกรอบเวลาและทรัพยากรเพ่ือสู่

ความสําเร็จระบปัุจจยัภายนอกท่ีมีผลตอ่

การวางแผนปฏิบัตกิารประจาํปี 
 

การกําหนดกิจกรรม ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 

กําหนดตวัชีว้ดัผลงานและเป้าหมายระบคุวามต้องการ

ทรัพยากรท่ีมีผลต่อความสําคญัของเป้าหมายวตัถปุระสงค์ 

(Annual Perfomance Report Plan) 

การประเมนิผลสาํเร็จของแผนงาน 
 

ประเมินผลสําเร็จของแผนกลยทุธ์โดยรวม

ภายหลงั ดําเนินการครบรอบตามกรอบเวลาท่ี

กําหนดเพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงและ

จดัทําแผนกลยทุธ์ในรอบเวลาตอ่ไป 

การจัดทาํรายงานผลงานประจาํปี 
 

การควบคมุ ตรวจสอบผลการดําเนินงานและ

จดัทํารายงานท่ีระบถุึงผลลพัธ์และผลงาน

เป้าหมาย โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย/

วตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ใน Balanced 
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8.2 การวางแผนพัฒนาประเทศ 
   8.2.1 วาระแห่งชาต ิ
การวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจําเป็นต้องมีการพฒันาให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) โดยเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งของโครงสร้างของระบบตา่งๆ ให้มีศกัยภาพ และสร้างฐานความรู้ให้เป็นภมูิคุ้มกนัตอ่การ

เปล่ียนแปลงตา่งๆ ได้อยา่งรู้เท่าทนั ควบคูไ่ปกบัการกระจายการพฒันาท่ีเป็นธรรม และเสริมสร้าง

ความเท่าเทียมกนัของกลุ่มคนในสงัคม และความเข้มแข็งของชมุชนท้องถ่ิน พร้อมทัง้ฟืน้ฟูและ

อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคณุภาพสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบรูณ์เป็นรากฐานการพฒันาท่ี

มัน่คง และเป็นฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสงัคมไทย อนัจะนําไปสู่การพฒันาการ

ท่องเท่ียวท่ียัง่ยืน โดยมียทุธศาสตร์การพฒันาท่ีสําคญั ดงันี ้
   วิสัยทศัน์ประเทศไทย 
มุ่งพฒันาสู ่“สงัคมอยู่เย็นเป็นสขุร่วมกนั (Green and Happiness Society) คนไทยมี

คุณธรรมนําความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สงัคมสนัติสุข เศรษฐกิจมี

คุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน อยู่

ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศกัดิ์ศรี” โดยกําหนดแผน

ยทุธศาสตร์เพ่ือพฒันาประเทศ ดงันี ้คือ  

 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพคนและสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภมูิปัญญาและการ

เรียนรู้ ให้ความสําคญักบั 

   1.1 การพฒันาคนให้มีคณุธรรมนําความรู้ เกิดภมูิคุ้มกนั โดยพฒันาจิตใจควบคูก่บั

การพฒันาการเรียนรู้ของคนทกุกลุม่ทกุวยัตลอดชีวิต เร่ิมตัง้แตว่ยัเด็กให้มีความรู้พืน้ฐานเข้มแข็ง 

มีทกัษะชีวิตพฒันาสมรรถนะ ทกัษะของกําลงัแรงงานให้สอดคล้องกบัความต้องการ พร้อมก้าวสู่

โลกของการทํางานและการแข่งขนัอย่างมีคณุภาพ สร้างและพฒันากําลงัคนท่ีเป็นเลิศโดยเฉพาะ

ในการสร้างสรรค์นวตักรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอด

ชีวิต จดัการองค์ความรู้ทัง้ภมูิปัญญาท้องถ่ินและองค์ความรู้สมยัใหม่ตัง้แตร่ะดบัชมุชนถึงประเทศ 

สามารถนําไปใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

   1.2 การเสริมสร้างสขุภาวะคนไทยให้มีสขุภาพแข็งแรงทัง้กายและใจ และอยู่ใน

สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู ่เน้นการพฒันาระบบสขุภาพอยา่งครบวงจร มุ่งการดแูลสขุภาพเชิงป้องกนั 

การฟืน้ฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างคนไทยให้มีความมัน่คงทางอาหารและการบริโภค

อาหารท่ีปลอดภยั ลด ละ เลกิพฤตกิรรมเส่ียงตอ่สขุภาพ 
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   1.3 การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสงัคมได้อย่างสนัติสุข มุ่งเสริมสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีของคนในสงัคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอย่างมัน่คงทัง้ในระดบั

ครอบครัวและชุมชนพฒันาระบบการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีหลากหลายและครอบคลุม

ทัว่ถึง สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหลง่ทนุ สง่เสริมการดํารงชีวิตท่ีมีความปลอดภยั น่าอยู่ บนพืน้ฐาน

ของความยตุิธรรมในสงัคมเสริมสร้างกระบวนการยตุิธรรมแบบบูรณาการและการบงัคบัใช้กฎหมาย

อย่างจริงจงัควบคู่กบัการเสริมสร้างจิตสํานึกด้านสิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง และความตระหนกัถึง

คณุคา่และเคารพศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์เพ่ือลดความขดัแย้ง 

2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสงัคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของ

ประเทศ ให้ความสําคญักบั 

   2.1 การบริหารจดัการกระบวนการชมุชนเข้มแข็ง ด้วยการสง่เสริมการรวมตวั ร่วมคิดร่วม

ทําในรูปแบบท่ีหลากหลาย และจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ืองตามความพร้อมของชมุชน มีกระบวนการ

จดัการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชมุชนอยา่งเป็นขัน้ตอน มีเครือขา่ยการเรียนรู้ทัง้ภายในและ

ภายนอกชมุชน มีกระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถ

พฒันาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการนําไปสู่การพึ่งตนเอง รวมทัง้การสร้างภมูิคุ้มกันให้

ชมุชนพร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลง 

   2.2 การสร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจชมุชน ด้วยการบรูณาการกระบวนการผลติบนฐาน

ศกัยภาพ และความเข้มแข็งของชมุชนอย่างสมดลุ เน้นการผลิตเพ่ือการบริโภคอย่างพอเพียงภายใน

ชมุชน สนบัสนนุให้ชมุชนมีการรวมกลุม่ในรูปสหกรณ์ กลุม่อาชีพ สนบัสนนุการนําภมูิปัญญาและ

วัฒนธรรมท้องถ่ินมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการและสร้างความร่วมมือกับ

ภาคเอกชนในการลงทนุสร้างอาชีพและรายได้ท่ีมีการจดัสรรประโยชน์อยา่งเป็นธรรมแก่ชมุชน สง่เสริม

การร่วมลงทนุระหวา่งเครือขา่ยองค์กรชมุชนกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รวมทัง้สร้างระบบบม่เพาะ

วิสาหกิจชมุชนควบคูก่บัการพฒันาความรู้ด้านการจดัการ การตลาด และทกัษะในการประกอบอาชีพ 

   2.3 การเสริมสร้างศกัยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมอย่างสนัติและเกือ้กลู ด้วยการสง่เสริมสิทธิชมุชนและกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนใน

การสงวนอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูพฒันา ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ รวมทัง้การสร้าง

กลไกในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในท้องถ่ิน 

3 ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดลุและยัง่ยืน ให้ความสําคญักบั 

   3.1 การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพิ่มผลิตภาพและคณุค่าของสินค้าและบริการบน

ฐานความรู้และความเป็นไทย โดยปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอตุสาหกรรม และภาคบริการท่ีใช้
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กระบวนการพัฒนาคลสัเตอร์และห่วงโซ่อุปทาน รวมทัง้เครือข่ายชุมชนบนรากฐานของความรู้

สมยัใหม่ภมูิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสร้างสินค้าท่ีมี

คณุภาพและมลูคา่สงู มีตราสินค้าเป็นท่ียอมรับของตลาด รวมทัง้สร้างบรรยากาศการลงทนุท่ีดี เพ่ือ

ดึงดดูการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศตลอดจนการบริหารองค์

ความรู้อย่างเป็นระบบ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ การปฏิรูปองค์กร การ

ปรับปรุงกฎระเบียบ และพฒันาระบบมาตรฐานในด้านตา่งๆ รวมทัง้การดําเนินนโยบายการค้าระหว่าง

ประเทศให้สนบัสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศ 

   3.2 การสร้างภมูิคุ้มกนัของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมี

ประสทิธิภาพเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มัน่คงและสนบัสนนุการปรับโครงสร้างการผลิตโดย

การระดมทุนไปสู่ภาคการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดําเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพบนหลกัการบริหารจดัการท่ีดี เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพและสวสัดิการ

สงูสดุแก่ประเทศการส่งเสริมการออมอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็นแหล่งระดมทุนและเป็นหลกัประกนัใน

ชีวิตของประชาชนและการเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลงังานและการพฒันาแหลง่พลงังานทางเลือกเพ่ือ

ลดการพึง่พิงการนําเข้าพลงังานและประหยดัเงินตราตา่งประเทศ 

   3.3 การสนบัสนุนให้เกิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการ

พฒันาอย่างเป็นธรรม โดยส่งเสริมการแข่งขนัการประกอบธุรกิจในระบบอย่างเสรี เป็นธรรม และ

ป้องกนัการผกูขาด กระจายการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานไปสู่ภมูิภาคอย่างสมดลุและเป็นธรรม ให้

ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทัว่ถึง เพียงพอ และสอดคล้องกบัความต้องการของพืน้ท่ี เพิ่ม

ประสทิธิภาพและความครอบคลมุของการให้บริการของระบบการเงินฐานรากให้สามารถสนบัสนนุการ

พฒันาศกัยภาพชมุชนและเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการพฒันาองค์กรการเงินชมุชนให้เข้มแข็ง รวมทัง้

ดําเนินนโยบายการคลงัเพ่ือสง่เสริมการกระจายรายได้ โดยกระจายอํานาจการจดัเก็บภาษี การจดัทํา

งบประมาณและการเบกิจ่าย และการก่อหนีภ้ายใต้กรอบการรักษาวินยัทางการคลงัสูท้่องถ่ิน 

4 ยทุธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน่คงของ

ฐานทรัพยากรและสิง่แวดล้อม ให้ความสําคญักบั 

   4.1 การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดลุของระบบนิเวศ เพ่ือรักษาสมดลุระหว่างการ

อนรัุกษ์และการใช้ประโยชน์ โดยพฒันาระบบฐานข้อมลูและสร้างองค์ความรู้ สง่เสริมสิทธิชมุชนและ

การมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร ตลอดจนพฒันาระบบการจดัการร่วมเพ่ืออนุรักษ์และฟืน้ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ความสําคญักบัการกําหนดเขต และการจดัการเชิงพืน้ท่ีภายใต้การจดัทํา
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ข้อตกลงกบัชมุชนท้องถ่ินในการดแูลทรัพยากรธรรมชาติหลกั ได้แก่ ดิน นํา้ ป่าไม้ ทรัพยากรทะเลและ

ชายฝ่ัง ทรัพยากรแร่ รวมถึงการมีมาตรการหยดุใช้ทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีถกูทําลายสงูเป็นการชัว่คราว 

และการสร้างกลไกแก้ปัญหาความขดัแย้งอย่างสนัติวิธี รวมทัง้การพฒันาระบบการจดัการและการ

ป้องกนัภยัพิบตั ิ

   4.2 การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตและการพฒันาท่ียัง่ยืน โดยการ

ปรับแบบแผนการผลติและพฤตกิรรมการบริโภคไปสูก่ารผลิตและการบริโภคท่ียัง่ยืน เพ่ือลดผลกระทบ

ต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดนโยบายสาธารณะ และใช้กลไกทาง

เศรษฐศาสตร์ทัง้ด้านการเงินและการคลงั รวมทัง้การสร้างตลาดสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพ่ือลดมลพิษและควบคมุกิจกรรมท่ีจะ

สง่ผลกระทบต่อคณุภาพชีวิต โดยผลกัดนัให้เกิดระบบประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยทุธศาสตร์ ระบบ

ประเมินผลกระทบทางสงัคมและสขุภาพในโครงการพฒันาของรัฐ หรือท่ีรัฐอนมุตัิให้เอกชนดําเนินการ 

ควบคูก่บัการยกระดบัขีดความสามารถขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและชมุชนในการบริหารจดัการ

สิง่แวดล้อมตลอดจนมีกลไกกําหนดจดุยืนตอ่พนัธกรณีและข้อตกลงระหวา่งประเทศด้านสิง่แวดล้อม 

   4.3 การพฒันาคณุคา่ความหลากหลายทางชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถ่ิน โดยใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสําคญั เร่ิมจากการจดัการองค์ความรู้และสร้างภมูิคุ้มกนั การ

คุ้มครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคกุคามภายนอก โดยเฉพาะจากพนัธกรณี

ระหว่างประเทศสร้างระบบการคุ้มครองสิทธิชมุชน และการแบง่ปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม สง่เสริม

การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพในการสร้างความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 

รวมทัง้พฒันาขีดความสามารถและสร้างนวตักรรมจากทรัพยากรชีวภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ 

8.2.2 คําแถลงนโยบาย 9 ยุทธศาสตร์ เ พ่ือความยั่ง ยืนของประเทศ 

คณะรัฐมนตรีพนัตํารวจโททักษิณ  ชินวตัร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วนัพุธท่ี 23 มีนาคม 

2548 วา่ด้วยหลกัการ 9 ยทุธศาสตร์ท่ีจะปรับพืน้ฐานและนําประเทศไทยไปสูก่ารเป็นโลกท่ี 1 และ

จะเป็นกรอบคดิหลกัในการดําเนินนโยบายสาธารณะใน 4 ปีข้างหน้าดงันี ้ 

1. ยทุธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจน โดยถกูแบง่ออกเป็น 3 ระดบั บนกรอบคิด

ท่ีวา่ต้องการเช่ือมการแก้ปัญหาทกุสว่นเข้าด้วยกนัอยา่งบรูณาการ ได้แก่ ระดบับคุคล ระดบัชมุชน 

และ การแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้าง  

2. ยทุธศาสตร์การศึกษา คือ ยทุธศาสตร์ท่ีทําให้เศรษฐกิจ และสงัคมไทย ก้าวสู่

สงัคมคณุภาพ โดยรัฐยงัให้การสนบัสนนุด้านการสร้างมิตขิองการเรียนรู้ ทางด้านสงัคม คณุภาพ 
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ชีวิต สิ่งแวดล้อม ศิลปะ และไอที โดยเน้นการจดัทําศนูย์เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทัง้อุทยานการ

เรียนรู้ การเรียนรู้ด้านการดีไซน์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านไอซีที และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ประกวด

แขง่ขนั จดัหาแห่งความรู้ทางวฒันธรรม 

3. ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่สมดุล เป็นกระบวนการเพิ่มขีด

ความสามารถด้านการแข่งขนั และการสร้างคณุคา่จากด้วยความเป็นไทย ซึง่จะเป็นการเติบโตใน

เชิงคณุภาพ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัภาคธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 3 มมุมอง คือ 

ภาคเกษตร ภาคอตุสาหกรรม และภาคบริการ 

4. ยทุธศาสตร์สิง่แวดล้อมจะมุง่ให้เกิดการสร้างสงัคม-เศรษฐกิจท่ีมีคณุภาพ และ

สนบัสนนุการใช้พลงังานสะอาด และการพฒันาการเกษตรโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของ

ชมุชนตา่ง ๆ ตอ่การพฒันาการเกษตร สว่นทางด้านอตุสาหกรรมรัฐบาลจะให้ความสําคญักบัการ

จดัการกบัปัญหาขยะอตุสาหกรรม 

5. ยุทธศาสตร์ความสมัพนัธ์และเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพ่ือทําให้ไทยก้าวสู่

การเป็นศนูย์กลางของการพฒันาเศรษฐกิจในภมูิภาค โดยจะเช่ือมตอ่จากการเปิดการค้าในระดบั

ทวิภาคี และเร่งสร้างเครือข่ายในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งนอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจแล้ว 

เป้าหมายต่อไปคือการเช่ือมโยงในด้านอ่ืนๆ ไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เร่ืองของสาธารณสุข 

ศิลปะ และวัฒนธรรม ทัง้นีเ้พ่ือหนุนเน่ืองให้เกิดพันธมิตร และนําไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนของ

ภมูิภาค 

6. ยทุธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองท่ีดีมี 3 ประเด็นหลกั คือ ประการแรก คือ การ

เพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการ เพ่ือให้เกิดการทํางานเชิงรุก บูรณาการและยึดประชาชนเป็นหัวใจ 

ประการท่ีสอง คือ การปรับแก้ไขกฎหมาย และประการท่ีสาม คือ ยุทธศาสตร์กําจัดการบริหาร

ราชการอยา่งไมโ่ปร่งใส  

7. ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาสงัคมเป็นอีกหนึ่งยทุธศาสตร์ท่ี

พยายามทําให้ภาคประชาชนเข้มแข็ง กระบวนการสร้างประชาสงัคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน จะให้ความสําคญักับการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน ทัง้ในด้านการปกครอง และการ

คลงั ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย เพ่ือให้สามารถตรวจสอบการทํางาน

ของภาครัฐ 

8. ยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คงโดยรัฐบาลพยายามเร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบ

เรียบร้อยใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยหยุดปัญหาความรุนแรง และให้ความสําคญักับการ
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สร้างความเรียบร้อย เสริมสร้างการพฒันาชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยัง่ยืน เน้นความสมานฉนัท์ 

และการสร้างศูนย์เตือนภัยระดบัชาติ เพิ่มศกัยภาพของหน่วยข่าวกรอง และการบริหารรัฐกิจ

ในช่วงวิกฤต ิ

9. ยุทธศาสตร์แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐเป็นยุทธศาสตร์ตามข้อกําหนดของ

รัฐธรรมนูญ เช่นการปกปักรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และการดําเนินนโยบายเพ่ือให้เกิดการ

กระจายรายได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
8.2.3 การจัดทาํแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
ในการจัดทําแผนพฒันาจังหวดัแบบบูรณาการ ได้นําหลกัการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Management) มาประยกุต์ใช้ตามความเหมาะสม โดยเน้นหลกัการ 3 ประการดงันี ้

(กรมการปกครอง, สว่นยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั, 2546: 50) 

1. กระบวนการมีส่วนร่วม (Participation) จากทกุภาคีการพฒันาท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาค

ราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นักการเมือง นักวิชาการ และชุมชน โดยใช้

กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในระดับจังหวัด และการระดมข้อมูลและความ

คดิเห็นขึน้มาจากระดบัท้องถ่ิน/ตําบล และอําเภอ ตามลําดบั โดยผา่นระบบตวัแทนของแตล่ะระดบั 

2. การใช้ฐานข้อมลู (Database) ประกอบการพิจารณาตดัสนิใจในกระบวนการมีสว่น

ร่วม เพ่ือให้การจดัทําแผนพฒันาจงัหวดัแบบบรูณาการแตล่ะเร่ือง/ประเด็น มีความเหมาะสมตรงกบั

ความเป็นจริง และมีข้อมลูยืนยนัท่ีมีเหตผุล สามารถอธิบายได้ชดัเจนทัง้นีโ้ดยใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Techonlogy System: IT) เป็นเคร่ืองมือจดัทําแสดงผลของข้อมลู 

3. การบูรณาการ (Integration) แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรม ของส่วน

ราชการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัวงเงินท่ี

ได้รับจดัสรรและคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุต่อประชาชน โดยยึดพืน้ท่ีเป้าหมายหรือกลุ่มเป้าหมาย

การพฒันาเป็นหลกัในการบูรณาการ และควรกําหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพอย่างชัดเจน และ

ปฏิบตัิหน้าท่ีในลกัษณะผู้จดัการโครงการ (Project Manager) โดยเป็นผู้ประสานงานและ

รับผิดชอบการบริหารจดัการ 

การพัฒนาการท่องเท่ียวเป็นเร่ืองสําคัญท่ีบรรจุไว้ในแผนต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ินบัตัง้แตฉ่บบัท่ี 4 (พ.ศ.2520-2554) จนถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 ใน

ปัจจบุนัรวมทัง้แผนและโครงการตา่ง ๆ จนถึงการวางเป้าหมายของรัฐบาลกลางให้ประเทศไทยเป็น 

Capital Tourism of Asia การผลกัดนัยุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” การกําหนดให้



  

65

กรุงเทพมหานครเป็น มหานครเมืองแฟชัน่ (Bangkok Fashion City) และเมืองแห่งศิลปวฒันธรรม 

(City of Culture) เป็นต้น 

การวางแผนยทุธศาสตร์เป็นการวางแผนท่ีจําเป็นอยา่งยิ่งในโลกยคุโลกาภิวตัน์ ซึง่มี

ความเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ในสงัคมอยู่ตลอดเวลา การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมทกุ 5 ปี 

ท่ีเคยปฏิบตัิกันมานัน้เป็นการวางแผนท่ีขาดการนําสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกเข้า

มาร่วมพิจารณาในการวางแผน ไม่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวยุทธศาสตร์เพ่ือ

ปฏิบตักิารให้บรรลเุป้าประสงค์ท่ีตัง้ไว้ รัฐบาลทกุประเทศจึงเปล่ียนมาเป็นการวางแผนยทุธศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน หน่วยงานและองค์กรทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน จึงจําเป็นต้อง

วางแผนยุทธศาสตร์ เพราะแผนดังกล่าวสามารถนํามาปรับเปล่ียน ให้เข้ากับสถานการณ์

สภาพแวดล้อม สามารถนําแผนมาปฏิบตัิการด้วยความยืดหยุ่น เพ่ือให้เกิดผลดีท่ีสดุแก่ประเทศ

และองค์กร 
8.2.4 การจัดทาํแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จงัหวดัสรุาษฏร์ธานีตัง้อยู่บนฝ่ังตะวนัออกของภาคใต้ เป็นจงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีมากท่ีสดุใน

ภาคใต้ มีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีสําคญัได้แก่ ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรชีวภาพและนิเวศวิทยา และ

ลุม่นํา้ มีลกัษณะภมูิอากาศแบบมรสมุเขตร้อนอณุหภมูิเฉล่ียตลอดปีประมา 26.3   องศาเซลเซยีส 

การเมืองการปกครองและการบริหารจดัการภายใต้การบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณา

การมีการดําเนินงานจงัหวดัภายใต้การบริหารจดัการของผู้ว่า ซีอีโอ มุ่งเน้นการบรูณาการและการ

เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน ภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขึน้กับภาคการเกษตร 

(เกษตรกรรม)  ภาคอุตสาหกรรม (การผลิต)  และภาคการค้าส่งค้าปลีกเป็นสําคัญตามลําดับ 

ลกัษณะโดยทัว่ไปของสงัคมสรุาษฏร์ธานีประชาชนใช้ชีวิตแบบคนชนบทกึ่งสงัคมเมือง ประชาชน

สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และนบัถือศาสนาพทุธ 

ภาคการบริการและการท่องเท่ียวปี 2548  ขยายตวัเพิ่มขึน้กว่าในช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ประกอบกับในช่วงเดือนธันวาคม 2547 เกิดเหตธุรณีพิบตัิ (สึนามิ) ขึน้ในจงัหวดัชายฝ่ังอนัดามนั

ส่งผลให้นักท่องเท่ียวเปล่ียนทิศทางมาเท่ียวยังจังหวัดสุราษฏร์ธานีสูงขึน้  ในส่วนของจํานวน

นกัท่องเท่ียวนัน้ พบว่า มีการเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง แหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัสุราษฏร์ธานีได้จดัเป็น

แหลง่ท่องเท่ียวขึน้ช่ือของโลกเน่ืองเพราะสภาพความสมบรูณ์ทางชีวภาพ ความสวยงามของภมูิทศัน์ 

ประกอบกบัการคมนาคมท่ีสะดวกในการเดนิทาง การบริการรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเพียงพอ ทําให้การ

ท่องเท่ียวของจังหวัดสุราษฏร์ธานีสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพืน้ท่ีรวมถึงรายได้ของ

จงัหวดัด้วย 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพจังหวัดสุราษฏร์ธานี (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ฐานเศรษฐกจิหลากหลายและแขง็แกร่ง 
- ปี 2547 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 64,004 ล้านบาท 

เป็นลําดับท่ีสามของภาคใต้  และมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ น้ทุกปี 

เน่ืองจากราคายางพาราและศกัยภาพในการพฒันามีสงูกว่าจงัหวดั

อ่ืนๆ ประชากรมีรายได้เฉล่ีย 70,412 บาท 

- การเกษตรมีมลูค่าร้อยละ 28.64 ของผลิตภันฑ์มวลรวม

จังหวัด ท่ีสําคัญคือ ด้านกสิกรรม ได้แก่ ยางพารา ปาล์มนํา้มัน 

มะพร้าว เงาะ ทเุรียน มงัคดุ การแปรรูปสินค้าการเกษตร การประมง 

และปศสุตัว์ 

- การทอ่งเท่ียวและบริการมีมลูค่าร้อยละ 23.46 โดยเฉพาะ

เกาะ สมยุมีรายได้เทา่ประเทศ ไมน้่อยกวา่ปีละ 10,000 บาท 

- อุตสาหกรรมมีมูลค่าร้อยละ 10.56 เป็นอุตสาหกรรม

ต่อเน่ืองจากการเกษตร เช่น การแปรรูปยางพาราและไม้ยาง นํา้มนั

ปาล์ม  อาหารทะเลแช่แข็ง 

1. ทรัพยากรธรรมชาติทัง้ป่าไม้และ
ทางนํา้ถูกทําลายอย่างรวดเร็วทําให้เป็น
จุดขายได้สัน้ ไม่ย่ังยืน 

2. สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวขาด
การจัดระเบียบ และการจัดการที่ดี เช่น 
สิ่งก่อสร้าง ปัญหานํา้เสียและขยะมูลฝอย 

3. ผลติทางการเกษตรมีต้นทุนการผลติ
สูงและมีราคาตํ่า ขาดการจัดการเก่ียวกับ
ผลผลิตแต่ละชนิดให้มีประสิทธิภาพและ
ต้นทุนด้านการขนส่งสูง 

4. ระบบราชการยังไม่มีประสิทธิภาพ
มากพอที่จะทํางานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ให้บรรลุผล 

 
 

1. ทําเลที่ตัง้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการ
ท่องเที่ยว 
- ศนูย์กลางของภาคใต้ตอนบน ด้านคมนาคมขนส่งทัง้ทาง

บก ทางอากาศ และทางนํา้ ติดกบัทะเลฝ่ังอ่าวไทย ทําให้มีโอกาส

เช่ือมโยงกบัภมิูภาคอ่ืน รวมทัง้ตา่งประเทศ 

- ศนูย์กลางการทอ่งเท่ียวฝ่ังอา่วไทยภาคใต้ 

- ศูนย์กลางการค้าผลผลิตทางการเกษตร เช่น ยางพารา 

ปาล์มนํา้มนั อาหารทะเล 
2. ทรัพยากรมากมายหลากหลาย 
- ทรัพยากรธรรมชาติอดุมทัง้ผิวดิน ใต้ดิน และผิวนํา้ 

ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวธรรมชาติระดบันานาชาติ 
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โอกาส ข้อจาํกัดและอุปสรรค 
1. พืน้ที่ จังหวัดเป็นพืน้ที่หลักในโครงการพัฒนาที่สําคัญ

ของประเทศ คือ โครงการพฒันาชายฝ่ังทะเลภาคใต้  
2. รัฐบาลได้กําหนดให้เป็น 1 ใน 8 พืน้ที่ ท่องเที่ยวหลัก

ของประเทศ 
3. นโยบายการค้าเสรี ทาํให้มีโอกาสเปิดตลาดการค้าผลิต

ทางการเกษตรและการท่องเที่ยว 
4. แนวโน้มการท่องเที่ยวทัง้ในและต่างประเทศให้

ความสาํคัญกับธรรมชาติและสุขภาพ ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีมี
ศักยภาพสูง 

1. สินค้าเกษตรต้นทุนสูง ราคาตํ่า 
สินค้าส่วนใหญ่ผูกโยงกับการส่งออกและ
การกีดกันทางการค้า จึงมักประสบปัญหา
ด้านราคา จึงมักประสบปัญหาด้านราคาที่
ไ ม่แน่นอนและกระทบกับรายได้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ 

2. การเปิดการค้าเสรีทําให้มีคู่แข่ง
สนิค้าทางการเกษตร 

 

แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปี 2548-2551) 
วิสัยทศัน์ 2551 
 “สุราษฎร์ธานี เป็น ศูนย์กลางการเกษตรครบวงจร ผู้ นําการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพท่ียั่งยืนใน

ภมูิภาค เป็นเมืองน่าอยู ่และเป็นแหลง่ศกึษาเพ่ือพฒันาคณุธรรม” 
ประเดน็ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์จังหวัด 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์  (Goals) 

1. การเป็นศูนย์กลางการเกษตรท่ีมี

คณุภาพครบวงจร 

1.1 เกษตรกรมีรายได้ท่ีดีและสามารถดํารงชีวิตอยา่งเป็นสขุ 

1.2  สรุาษฎร์ธานีเป็นตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้ตอนบน 

1.3  สรุาษฎร์ธานีเป็นเมืองปาล์ม 

1.4  สรุาษฎร์ธานีเป็นแหลง่สนิค้าเกษตรและอาหารท่ีมีคณุภาพ 

2. การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวเน่ืองจากการเกษตร 

2.1  อุตสาหกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้

อยา่งตอ่เน่ืองและเป็นแหลง่รายได้สําคญัของจงัหวดัตอ่ไป 

2.2  สุราษฎร์ธานีมีผู้ ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) และวิสาหกิจชุมชนจํานวนมากท่ีสามารถผลิตท่ีมีคณุภาพและ

จําหน่ายไปยงัประเทศตา่ง ๆทัว่โลก 

2.3  สรุาษฎร์ธานีเป็นแหลง่แปรรูปอาหารท่ีมีคณุภาพสูผู่้บริโภค 

3. การเป็นผู้ นําการท่องเท่ียวเชิงคณุภาพ

ท่ียัง่ยืนในภมิูภาค 

3.1  เกาะสมยุและปริมณฑลเป็นจดุหมายปลายทางท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลก

ต้องการเดินทางมาเย่ียมเยือน 

3.2  แหล่งท่องเท่ียวทางบกได้รับการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม

ของทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 

4. การเป็นจดุเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคม

บริเวณภาคใต้ตอนบน 

 

4.1  สรุาษฎร์ธานีมีระบบการบริหารจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

สามารถเช่ือมโยงภมิูภาคใกล้เคียงและรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 

ของจงัหวดัได้เป็นอยา่งดี 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์  (Goals) 

5. การเป็นเมืองน่าอยู ่ 5.1  ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ 

5.2  ประชาชนมีสขุภาพดี 

5.3  ประชาชนทกุคนได้รับการศกึษาอยา่งทัว่ถงึและมีคณุภาพ 

5.4  สรุาษฎร์ธานีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบรูณ์และสิง่แวดล้อมท่ีดี 

5.5  เด็ก สตรี ผู้สงูอาย ุผู้ ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ ใช้แรงงานได้รับการ

คุ้มครองและได้รับการพฒันา 

5.6  สรุาษฎร์ธานีเมืองคนดีและมีวฒันธรรม 

6. การเป็นแหล่งศึกษาเพ่ือพัฒนา

คณุธรรม 

6.1  สวนโมกข์เป็นแหล่งศึกษาเพ่ือพฒันาคณุธรรมตามหลกัปรัชญาของ

ทา่นพทุธทาส 

7. การเรียนรู้และพฒันาระบบราชการเพ่ือ

ทํางานขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ 

7.1 บุคลากรและหน่วยงานภาครัฐเป็นพลังสําคัญในการขับเคล่ือน

ยทุธศาสตร์ 
 

8.3. การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 
พยอม ธรรมบุตร (2549: 1-3) ได้กล่าวถึงแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ในการ

ท่องเท่ียวไว้โดยประกอบไปด้วยแนวคดิ 5 ประการดงันี ้

- การวางแผนการท่องเท่ียวท่ีแนวการสร้างเงิน (Boosterism) คิดสร้างกําไรโดยใช้

ทรัพยากรท้องถ่ินโดยปราศจากความคดิด้านการอนรัุกษ์ ชมุชนเจ้าบ้านไมมี่สว่นร่วมในการพฒันา 

นักพัฒนาต้องสร้างโรงแรมเพ่ือสนองความต้องการของลูกค้าโดยไม่คํานึงถึงการทําลาย

สภาพแวดล้อมของธรรมชาต ิและวฒันธรรม 

- การวางแผนการท่องเท่ียวท่ีแนวเศรษฐกิจ (Economic Based) คือนกัเศรษฐกิจซึ่ง

พิจารณาว่าอตุสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นภาคหนึ่งของเศรษฐกิจ ในการท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือเพ่ือ

การเจริญเติบโตและการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติ เป็นการสร้างเงิน สร้างงาน และการพัฒนา

ภมูิภาคตา่ง ๆ โดยไมมี่ความคดิด้านการอนรัุกษ์ และการมีสว่นร่วมของชมุชนท้องถ่ิน 

- การวางแผนการท่องเท่ียวแนวอนุรักษ์พืน้ท่ีท่องเท่ียว (Destination Based) นกัวาง

แผนการใช้ท่ีดิน ซึง่ให้ความสําคญักบัการอนรัุกษ์พืน้ท่ีท่องเท่ียว การกําหนดขีดความสามารถใน

การรองรับของแหล่งท่องเท่ียว กําหนดขอบเขตของการเปล่ียนแปลงท่ียอมได้ การจดัการ

ผลกระทบท่ีเกิดจากนกัท่องเท่ียว การอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนกระจายการ

ท่องเท่ียวเพ่ือลดกระทบตอ่พืน้ท่ี 

- การวางแผนการท่องเท่ียวแนวยึดชมุชนเป็นศนูย์กลาง นกัพฒันาคือผู้ประสานงานโดย

พฒันาการท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือเพ่ือพฒันาชุมชน ให้ชุมชนมีบทบาทในการเป็นเจ้าของกิจการ

ท่องเท่ียวแทนการเป็นแรงงานราคาถูก มีการวางแผนพัฒนาท่องเท่ียวควบคู่กับการวางแผน
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พัฒนาชุมชน การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม การกระจายรายได้จากการ

ท่องเท่ียวสู่ชุมชนอย่างเป็นธรรม การท่องเท่ียวจึงเป็นเคร่ืองมือพัฒนาชุมชน และอนุรักษ์

สิง่แวดล้อมไปพร้อม ๆ กนั อนัจะนําไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน 

- การวางแผนการท่องเท่ียวเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน (sustainable Development) 

นกัพฒันา คือ นกัวางแผนแบบบรูณาการ มีการวางแผนการท่องเท่ียวเข้ากบัการวางแผนพฒันา

ชมุชนในภาพรวม ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม วฒันธรรม และการพฒันาด้านจิตสํานึกไป

ในแผนพฒันาท่ีมุง่เน้นการกําหนดยทุธศาสตร์เพ่ือนําไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาท่ีตัง้ไว้ แนวคิดแนว

นี ้คือ แนวคดิด้านการวางแผนยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืนนัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 กระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว 

ท่ีมา: พยอม ธรรมบตุร. (2549). เอกสารประกอบการเรียนการสอนเร่ืองการวางแผน

ยทุธศาสตร์ดา้นการท่องเทีย่ว. 3. 

  

การตรวจสอบทรัพยากร 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 

การวิเคราะห์ SWOT 

การกําหนดวิสยัทศัน์ 

การกําหนดพนัธกิจ 

การกําหนดหลกัการนําทาง 

การกําหนดเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 

การกําหนดกลยทุธ์ 

การกําหนดยทุธศาสตร์สูก่ารพฒันา 

การประเมินและปรับยทุธศาสตร์ 
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8.3.1 การตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยว 
สถาบนัพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (2545) ได้ให้แบบการตรวจสอบ

ทรัพยากรท่องเท่ียว ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

8.3.1.1 ทาํความเข้าใจทรัพยากรท่องเที่ยว ได้แก่ 

1. ประเภทของทรัพยากร โดยแบ่งออกเป็นทรัพยากรหลัก คือ เป็นจุดดึงดูด

นกัท่องเท่ียว และทรัพยากรรองหรือทรัพยากรสนบัสนนุ เพ่ือสนบัสนนุทรัพยากรหลกัในการดงึดดู

นกัท่องเท่ียว 

2. ชนิดของทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม ทรัพยากร

เหตกุารณ์สําคญั ทรัพยากรกิจกรรม และทรัพยากรบริการ 
8.3.1.2 การตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ขัน้ตอนที่ 1 : เขียนรายงานทรัพยากรที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว 
1 รายการทรัพยากรท่ีเ ก่ียวกับการท่องเ ท่ียว  ได้แก่  1) สิ่ง ท่ีน่าสนใจสําหรับ

นกัท่องเท่ียวชมบนพืน้ท่ี 2) สิ่งดงึดดูใจในรูปแบบตา่ง ๆ สําหรับนกัท่องเท่ียว 3) สิ่งบริการสําหรับ

นกัท่องเท่ียว 4) กิจกรรมสําหรับนกัท่องเท่ียวบนพืน้ท่ี และ 5) สถานท่ีพกัแรมสําหรับนกัท่องเท่ียว 

2 รายการทรัพยากรธรรมชาต ิได้แก่ 1) สาเหตท่ีุทําให้ทรัพยากรนีโ้ดดเดน่บนพืน้ท่ี  

2) ความเป็นเอกลกัษณ์ของสถานท่ี และ 3) สิ่งนัน้มีความสําคญัเพียงพอเพ่ือดงึดดูในปัจจบุนัหรือ

ในอนาคตหรือไม ่

3 รายการทรัพยากรวัฒนธรรม ได้แก่ 1) มีอะไรทําให้สิ่งนีโ้ดดเด่น 2) มีความรู้สึก

ดงึดดูเก่ียวกบัวฒันธรรมสงัคมหรือไม ่3) มีนํา้หนกัมากพอท่ีจะดงึดดูนกัท่องเท่ียว 

4 รายการทรัพยากรเหตกุารณ์สําคญั ได้แก่ 1) อะไรทําให้เหตกุารณ์นัน้โดดเด่น 2) 

สามารถดงึดดูผู้ ท่ีไม่ใช่คนท้องถ่ินท่ีมีร่วมหรือไม่ 3) เหตกุารณ์นัน้เสริมหรือเป็นคูแ่ข่งกบัเหตกุารณ์

คล้ายๆ กนัในท้องท่ีอ่ืนๆ หรือไม ่และ 4) ความถ่ีของการเกิดขึน้ 

5 รายการทรัพยากรกิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมนัน้โดดเดน่อย่างไร ในแหลง่ท่องเท่ียว

นัน้ และ 2) สามารถดงึดดูผู้ใช้ซึง่ไมใ่ช่คนท้องถ่ินหรือไม ่

6 การเก็บข้อมลูด้านบริการการต้อนรับ ได้แก่ 1) ช่ือ/ท่ีตัง้ของบริการข้อมลู 2) เวลาท่ี

เปิดทําการ 3) บริการท่ีเสนอให้ (ภาษา นําเท่ียว ของท่ีระลึก) 4) ข้อมลูท่ีมีให้ (แผ่นพบัแผนท่ี) 5) 

ตดิตอ่ใคร 6) ระดบัการใช้ปัจจบุนั และ 7) นกัท่องเท่ียวเป็นใคร มาจากไหน ทําอะไร 

7 การเก็บข้อมลู โดยทําแผนท่ีทรัพยากรท่องเท่ียวของแหลง่ท่องเท่ียว ท่ีแสดงท่ีตัง้ทาง

กายภาพของทรัพยากร ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรม โดยกําหนดจุดท่ีจะพบ

ทรัพยากรกิจกรรม เม่ือกิจกรรมนัน้ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และวฒันธรรม และกําหนดจดุท่ีตัง้
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กายภาพของบริการต่าง ๆ เช่น ท่ีพกัแรม โรงอาหาร และบริการท่ีสําคญั ตลอดจนบริการให้แก่

นกัท่องเท่ียว ซึง่จะประกอบไปด้วยคําถามดงัต่อไปนี ้1) ใครใช้ทรัพยากร 2) ใช้เวลาใด 3) จํานวน

ผู้ใช้บริการ และ 4) ผู้ใช้บริการใช้เพ่ือจดุประสงค์อะไร 

8 รายการทรัพยากรบริการ ประกอบไปด้วย 1) ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ ให้บริการ 2) 

สามารถตดิตอ่กบัใคร และ 3) บริการทัว่ๆ ไปมีลกัษณะอยา่งไร 

9 รายการบริการด้านท่ีพกัแรม ประกอบไปด้วย 1) ช่ือและท่ีตัง้ของสิ่งอํานวยความ

สะดวกจากศนูย์ 2) ประเภทและอนัดบัของสิ่งนัน้ 3) บริการท่ีให้คืออะไร 4) ช่วงเวลาท่ีให้คืออะไร 

5) การเข้าถึง ใครคือคนใช้ 6) ใครเป็นเจ้าของ 7) มีก่ีเตียง ปริมาณขัน้พืน้ฐาน และ 8) ระดบัการใช้

และอตัราคา่บริการเท่าไร 

10 รายการทรัพยากรด้านอาหาร ประกอบไปด้วย 1) ช่ือและท่ีตัง้จากศนูย์ 2) ประเภท

และอนัดบัของสิง่นัน้ 3) ใครเป็นเจ้าของ และตดิตอ่ใคร 4) มีก่ีท่ีนัง่ และเปิดก่ีโมงถึงก่ีโมง 5) ระดบั

การใช้และประเภทผู้ใช้ และ 6) ถวัเฉล่ียมือ้ละเท่าไหร่ ราคาอาหารแตล่ะเมน ู
ขัน้ตอนที่ 2 : ประเมินทรัพยากรในรายการดงัต่อไปนี ้
   2.1 คณุภาพทรัพยากร ได้แก่ 1) สาเหตท่ีุทําให้ทรัพยากรนีดี้กว่า/ไม่ดีกว่าทรัพยากร

อ่ืนในท่ีอ่ืนๆ 2) อะไรคือจุดอ่อน 3) ได้รับการดแูลรักษาดีหรือไม่ 4) บริการมีคุณภาพสม่ําเสมอ

ตลอดหรือไม่ 5) จะสามารถปรับปรุงและพฒันาทรัพยากรได้อย่างไร 6) อะไรคือข้อเสียของการ

พฒันาตอ่ไป 

2.2 ความโดดเด่นของทรัพยากร ได้แก่ 1) อะไรทําให้ทรัพยากรมีความพิเศษโดด

เด่น 2) อะไรทําให้ทรัพยากรนีแ้ตกต่างกับท่ีอ่ืนๆ 3) ทรัพยากรดงักล่าวสะท้อนให้คิดถึงความ

ภาคภมูิใจในสถานท่ีนัน้ๆ 

2.3 อํานาจในการดึงดูดนักท่องเท่ียว ได้แก่ 1) สิ่งนีมี้บทบาทอะไรในกิจกรรม

ปัจจุบนัของนักท่องเท่ียว 2) มีการวดัระดบัการใช้ ประเมินการใช้อย่างไร 3) จะพฒันาให้แหล่ง

ท่องเท่ียวนีมี้เสน่ห์ดงึดดูมากขึน้อยา่งไร 

2.4 ฐานข้อมลูของทรัพยากรท่องเท่ียว ได้แก่ 1) สาเหตท่ีุทําให้ทรัพยากรนัน้เป็นคณุ

ตอ่แหลง่ท่องเท่ียว 2) ในปัจจบุนัการท่องเท่ียวประเภทใดเหมาะสมและน่าพงึพอใจ และถ้าจะให้มี

บทบาทสําคญัยิ่งขึน้ในอนาคตจะต้องเพิ่มความดึงดดูอย่างไร 3) ทรัพยากรนีมี้ลกัษณะอะไรซึ่ง

เป็นปัญหาและอปุสรรคตอ่การพฒันาท่องเท่ียวในอนาคต 
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8.3.2 การจัดการประเมินผลด้านบริหารธุรกิจ (Balanced Scorecard) 
แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) เป็นแนวคิดท่ีเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและใช้กนัอย่าง

แพร่หลายตัง้แต่ศตวรรษท่ี 20 (1990) ทําให้หลกัการและแนวคิดของ Balanced Scorecard มี

วิวฒันาการและการพฒันาไปอย่างต่อเน่ือง การประเมินผลองค์กรเป็นสิ่งท่ีมีความจําเป็นและมี

ความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับองค์กรต่าง ๆ แต่ละอดีตผู้บริหารขององค์กรหลายๆ แห่ง รวมทัง้

นักวิชาการด้านบริหารธุรกิจได้ละเลยในเร่ืองของการประเมินผลองค์กรรูปแบบหนึ่ง พบว่า

คณุประโยชน์ท่ีสําคญัไม่ได้อยู่ท่ีการเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลเท่านัน้ ถึงแม้ว่า BSC จะมี

จุดเร่ิมต้นจากการประเมินผลองค์กร แต่ในปัจจุบนั BSC ได้พฒันาจนกลายเป็นเคร่ืองมือในการ

บริหารองค์กรทัง้หมด ซึ่งสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารองค์กรโดยอาศยัการวดัหรือ

การประเมินเป็นหลกั 

พส ุ เดชะรินทร์ (2546) กลา่วว่า BSC เป็นระบบหรือกระบวนในการบริหารชนิดหนึ่งท่ี

อาศยัการกําหนดตวัชีว้ดั (KPI) เป็นกลไกสําคญั BSC เป็นมากกว่าแค่ตวัชีว้ดัผลการดําเนินงาน 

อีกทัง้ยงัมีองค์ประกอบอ่ืนๆ อีกนอกเหนือจากตวัชีว้ดัผลการดําเนินงาน อยูภ่ายใต้ BSC 

สําหรับตวัชีว้ดัผลการดําเนินงาน (Key performance indicators: KPI) นัน้เป็นเคร่ืองมือ

หรือดชันีท่ีใช้ในการวดัหรือประเมินว่าผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรเป็นอย่างไร ซึง่การ

กําหนดตวัชีว้ดันัน้มีวิธีการหลายวิธี ซึ่งถ้าจะมองอีกแง่หนึ่ง BSC เป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วยในการ

กําหนด KPI 

Balanced Scorecard ประกอบด้วยมมุมอง 4 มมุมอง ได้แก่ 

1. มมุมองด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็นมมุมองท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะสําหรับองค์กรธุรกิจท่ีมุ่งแสวงหาผลกําไร มกัจะประกอบไปด้วยวตัถปุระสงค์ท่ีสําคญั 2 

ด้านได้แก่ ด้านการเพิ่มขึน้ของรายได้ (Revenue Growth) และด้านการลดลงของต้นทุน (Cost 

Reduction) หรือการเพิ่มขึน้ของผลิตภาพ (Productivity Improvement) ซึง่สามารถประกอบไป

ด้วยการใช้สนิทรัพย์ให้เป็นประโยชน์มากขึน้ (Asset Utilization) 

2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) ภายในมุมมองด้านลูกค้าจะ

ประกอบด้วยวตัถปุระสงค์หลกัท่ีสําคญัอยู ่5 ประการ ได้แก่ 

   2.1 ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) โดยตัวชีว้ัดท่ีสําคัญ เช่น ส่วนแบ่งตลาด

เปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ท่ีสําคญั 

   2.2 การรักษาลกูค้าเก่า (Customer Retention) เป็นการวดัความสามารถในการ

รักษาฐานลกูค้าเดมิขององค์กร 
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   2.3 การเพิ่มลูกค้าใหม่ (Customer Acquisition) เป็นการวดัความสามารถของ

องค์กรในการแสวงหาลกูค้าใหม่ โดยตวัชีว้ดัท่ีสําคญั เช่น จํานวนลกูค้าใหม่ตอ่ลกูค้าทัง้หมด หรือ

จํานวนลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้ หรือรายได้จากลกูค้าใหมต่อ่รายได้ทัง้หมด 

   2.4 ความพึงพอใจของลกูค้า (Customer Satisfaction) เป็นการวดัความพึงพอใจ

ของลกูค้าท่ีมีตอ่สนิค้าและบริการขององค์กร หรือตวัองค์กรเอง 

   2.5 กําไรต่อลกูค้า (Customer Profitability) โดยตวัชีว้ดัท่ีสําคญั เช่น รายได้และ

ต้นทนุตอ่ลกูค้าหนึง่ราย 

3. มมุมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ภายใต้มมุมองนี ้

จะต้องพิจารณาวา่อะไรคือกระบวนการท่ีสําคญัภายในองค์กร ท่ีจะช่วยทําให้องค์กรสามารถนําเสนอ

คุณค่าท่ีลูกค้าต้องการ และช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์ภายใต้มุมมองด้านการเงิน มุมมองนีจ้ะให้

ความสําคญักบักระบวนการภายในองค์กรท่ีมีความสําคญัท่ีจะช่วยนําเสนอคณุคา่ท่ีลกูค้าต้องการ 

4. มมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) เป็น

มมุมองท่ีมีความสําคญัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นมมุมองท่ีให้ความสําคญัตอ่อนาคตขององค์กร

และถ้าขาดมมุมองนีไ้ปจะทําให้ไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ภายใต้มมุมองอ่ืนๆ ข้างต้น ภายใต้

มมุมองนี ้องค์กรจะต้องพิจารณาว่าในการท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์ภายใต้มมุมองด้านการเงิน ด้าน

ลกูค้า และด้านกระบวนการภายในองค์กรจะต้องมีการเรียนรู้ พฒันา และเตรียมตวัอย่างไรบ้าง 

โดยส่วนใหญ่วตัถุประสงค์ภายใต้มมุมองนีแ้บ่งเป็น 3 ด้านหลกัๆ ได้แก่ ด้านเก่ียวกับทรัพยากร

บุคคลภายในองค์กร ด้านเก่ียวกับระบบข้อมูลสารสนเทศ และด้านเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร 

ระบบการจงูใจ และโครงสร้างองค์กร โดยภายใต้แตล่ะมมุมองดงัตอ่ไปนี ้

5. วตัถปุระสงค์ (Objective) ท่ีสําคญัของแตล่ะมมุมอง ซึง่ในความหมายของของคําว่า

วตัถปุระสงค์ตามแนวคดิของ BSC นัน้คือสิง่ท่ีองค์กรมุง่หวงัหรือต้องการท่ีจะบรรลใุนด้านตา่ง ๆ 

6. ตวัชีว้ดั (Measures หรือ Key Performance Indicators) ชีว้ดัวตัถปุระสงค์ในแตล่ะด้าน 

ซึง่ตวัชีว้ดัเหลา่นีจ้ะเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัวา่องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ในแตล่ะด้านหรือไม ่

7. เป้าหมาย (Target) ได้แก่ ตวัเลขท่ีองค์กรต้องการจะบรรลขุองตวัชีว้ดัแตล่ะประการ 

8. แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม (Initiatives) ท่ีองค์จะจัดทําเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ี

กําหนดขึน้ โดยในชัน้นีย้งัไม่ใช่แผนปฏิบตัิการท่ีจะทําเป็นเพียงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

เบือ้งต้นท่ีต้องทําเพ่ือบรรลเุป้าหมายท่ีต้องการ 
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8.3.3 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map)  
 เป็นแผนท่ีหรือแผนภูมิสรุปวตัถปุระสงค์คือสิ่งท่ีอยากให้เกิดขึน้ของยทุธศาสตร์ในแต่ละ

ขัน้ตอนอีกทัง้ยังแสดงความเช่ือมโยงระหว่างกันของยุทธศาสตร์ในแต่ละขัน้ตอน และการ

ปฏิบตัิงานท่ีจะก่อให้เกิดผลผลิต หรือผลลพัธ์ตามวตัถปุระสงค์ท่ีระบไุว้ในยทุธศาสตร์ในเชิงท่ีเป็น

เหตผุล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายสามารถเห็นภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ และมีความ

เข้าใจร่วมกนัในการดําเนินงานตามตามกระบวนการอนันําไปสูเ่ป้าหมายสงูสดุร่วมกนั 

แผนท่ียทุธศาสตร์ (Robert S. Kaplan & David Norton. 2548 : 20-27) เป็นผลงาน

ของโรเบิร์ต แคปแลนด์ และ เดวิด นอร์ตนั ท่ีได้สร้างเคร่ืองมือท่ีช่ือ Balance Scorecard ซึง่เป็น

เคร่ืองมือแบบใหม่ในการวัดการทํางาน ซึ่งวัตถุประสงค์ คือ การสร้างความพึงพอใจด้าน

กระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้ และการเติบโต ซึ่งกลายเป็นเคร่ืองมือในการวัดผลท่ี

ยอมรับกนัทัว่โลก 

แผนท่ียทุธศาสตร์นัน้ คือ การแสดงหรือสาธิตกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร ซึง่เช่ือมโยงกบั

มมุมองทัง้ 4 ประการจาก Balance Scorecard เพ่ือทําให้เห็นว่าทรัพย์สินต่าง ๆ ในองค์กรไม่ว่า

จะวัดได้หรือไม่ มองเห็นหรือไม่ สัมผัสได้หรือไม่ อย่างเช่น ความรู้ และทักษะของพนักงาน

ตลอดจนภาพลกัษณ์ คุณภาพในการจัดการองค์กร ช่ือเสียงท่ีสะสมมานาน ฯลฯ สิ่งเหล่านีจ้ะ

สามารถถกูสร้างให้สอดคล้องอยู่บนระนาบเดียวกนัได้ ถ้ามีทิศทางหรือ “แผนท่ี” ท่ีชดัเจน และ

แผนท่ียทุธศาสตร์ คือสิง่ท่ีจะนําพาองค์กรไปสูค่วามสําเร็จในเชิงรูปธรรมได้ 

องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรท่ีแสวงหากําไร และองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไร นบัจาก

องค์กรเอกชน องค์กรของรัฐ ก็ได้ใช้แผนท่ียทุธศาสตร์ เป็นทิศทางในการจดัการองค์กรของตนเอง

ให้ประสบความสําเร็จ 

แผนท่ียุทธศาสตร์นัน้ให้ความสําคญักับวฒันธรรมของแต่ละองค์กรอย่างมาก เพราะ

วฒันธรรมองค์กรเป็นกระบวนการในกาจดัการ กล่าวคือ Balance Scorecard จากแผนท่ี

ยทุธศาสตร์นัน้จะต้องเข้าใจถึงวฒันธรรมขององค์กรนัน้ ๆ ว่ามีประวตัิความเป็นมาอย่างไร ดงันัน้ 

วฒันธรรมองค์กรของแต่ละองค์กร จึงเป็นสิ่งสําคญัมากในการท่ีองค์กรจะต้องนํามาพิจารณา 

ก่อนท่ีจะวางตําแหน่งตวัเองวา่ควรจะใช้ยทุธศาสตร์แบบใด 

โดยสาระสําคัญท่ีสุดแล้ว แผนท่ียุทธศาสตร์เสนอว่าองค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น

องค์กรแสวงหาผลกําไรก็ตา่งตัง้อยู่บนของฐานทรัพยากรท่ีมีค่ามหาศาลอยู่ในตวั แต่ด้วยเหตท่ีุว่า

องค์กรสว่นมากมกัจะไปให้ความสนใจตอ่สนิทรัพย์ท่ีสมัผสัจบัต้องได้เพราะมนัง่าย และชดัเจน จึง
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ทําให้สนิทรัพย์ท่ีสมัผสัไมไ่ด้ขาดกระบวนการในการจดัการเพ่ือนําออกมาหรือถกูแปลงออกมาเป็น

ความมัง่คัง่ท่ีจบัต้องได้ 

Balance Scorecard ท่ีแรกเร่ิมเป็นตวัวดัในการปรับปรุงสินทรัพย์ขององค์กรท่ีสมัผสั

ไมไ่ด้นัน้ ได้กลายมาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างยทุธศาสตร์องค์กรท่ีมีประสทิธิภาพ มมุมองทัง้ส่ีจาก 

Balance Scorecard ท่ีได้กล่าวมาแล้วนัน้ คือ ต้นแบบในการสร้างยทุธศาสตร์แห่งข้อเสนอทาง

คณุคา่ (Value proposition) และเป็นสิ่งท่ีใช้ส่ือกนัระหว่างทีมผู้บริหารเพ่ือนําข้อเสนอดงักลา่วไป

เป็นทิศทาง และใช้ในการสร้างลําดบัความสําคญัขององค์กร การวดัยทุธศาสตร์จากองค์ประกอบ

ทัง้ส่ีนัน้ ไม่ใช่การนําเอาองค์ประกอบแต่ละตวัมาแยกออกจากกนั แต่เป็นการสร้างความสมัพนัธ์

ระหว่างทัง้ส่ีองค์ประกอบจากมมุมองทัง้หมดของ Balance Scorecard เขาได้ใช้ตรรกะลกูโซ่

ดงักล่าวผนวกกันเป็นตวัเช่ือมระหว่างกัน จนออกมาเป็นภาพลกัษณ์ท่ีเราให้คํานิยามว่า แผนท่ี

ยทุธศาสตร์ (strategy map) แผนท่ียทุธศาสตร์นัน้ คือ ภาพท่ีแสดงออกมาเป็นรูปธรรม ท่ีได้มา

จากความสัมพันธ์กันระหว่างเหตุและผลขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่ือมเข้าด้วยกันในองค์กร 

องค์ประกอบตา่ง ๆ เหลา่นีเ้ช่ือมเข้าด้วยกนั ก็คือ ยทุธศาสตร์ขององค์กรนัน่เอง 

แผนท่ียุทธศาสตร์ท่ีจริงแล้วมาจากองค์ประกอบส่ีตวัท่ีได้มาจากเคร่ืองมือ Balance 

Scorecard นัน่เอง แตแ่ผนท่ียทุธศาสตร์นัน้ได้ผนวกระดบัความสําคญัขึน้อีกระดบัหนึ่ง เพ่ือเข้าไป

เสริมในรายละเอียดโดยใช้เง่ือนเวลาเข้ามาเป็นปัจจยัสําคญัตอ่ยทุธศาสตร์นัน้ ๆ 

แม่แบบของแผนท่ียทุธศาสตร์ คือ โครงสร้าง และองค์ประกอบต่าง ๆ ของยทุธศาสตร์ 

และความสมัพนัธ์ระหว่างกนั ถ้าองค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ีเช่ือมกนั หรือองค์ประกอบใดองค์ประกอบ

หนึ่งไม่มี ก็แสดงว่า แม่แบบของแผนยุทธศาสตร์นัน้มีความบกพร่องหรือเกิดความผิดพลาด ใน

องค์กรท่ีไม่มีการเช่ือมตวัในด้านการวัดผลระหว่างกระบวนการภายใน และสร้างคุณค่าให้กับ

ลกูค้า ไมมี่เป้าหมายในการสร้างนวตักรรม และไมมี่ทิศทางชดัเจนในการพฒันาหรือสร้างแรงจงูใจ

ให้กับพนักงานหรือการตอบรับต่อบทบาทใหม่ ๆ ของศาสตร์ทางสารสนเทศ จะทําให้ผลลพัธ์ท่ี

ออกมานัน้ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้นัน่เอง 
8.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยได้มีการขยายตวัมาโดย

ตลอด ซึง่การขยายตวันีอ้ยู่บนพืน้ฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จนถึงปัจจุบนัทรัพยากรดงักล่าว

เร่ิมเส่ือมโทรมจนอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ในวนัข้างหน้า และเน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนี ้

เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงทําให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้อง
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เร่งวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือรักษาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยในภูมิภาค 

และตลาดโลก 

    นโยบายของรัฐบาลด้านการท่องเท่ียว คณะรัฐมนตรี 2544 

       ด้านการบริการ และการท่องเท่ียว 

   การท่องเท่ียว คือ หนทางสําคัญของการนํารายได้กระแสเงินเข้าสู่

ประเทศ ดังนัน้จึงมีนโยบายในการสิ่งเสริมคุณภาพ และมาตรฐานของการบริการเพิ่มความ

หลากหลายของรูปแบบการให้บริการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาค

บริการ และการท่องเท่ียว 

       ด้านการพฒันาภาคบริการ 

   ปรับปรุง และพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานอนัจําเป็นต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของภาคบริการไทย ทัง้ด้านการผลิต และพฒันารูปแบบ

การให้บริการและการพฒันาเทคโนโลยี และโครงสร้างพืน้ฐาน 

   จดัให้หน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้องร่วมกนัพฒันายทุธศาสตร์เพ่ือให้มี

การใช้ศกัยภาพด้านบริการอย่างเต็มท่ี ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแหล่งสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศ และ

รายได้ท้องถ่ิน อาทิ การท่องเท่ียว การศกึษา การรักษาพยาบาล การสง่เสริมสขุภาพ การกีฬา และ

นนัทนาการ 

   เร่งรัดพฒันาผู้ประกอบการด้านบริการให้มีความรู้ ทกัษะ ทัง้มาตรฐาน

การบริการ และการจดัการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของความตกลง

ระหวา่งประเทศด้านการค้าบริการ 

      ด้านการสง่เสริมการท่องเท่ียว 

   เร่งฟื้นฟูระดบัความสมัพนัธ์ และร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้

ไทยเป็นประตทูางผ่านหลกัของการท่องเท่ียวในภูมิภาค ทัง้ด้านการตลาด การขนส่ง การลงทุน 

การบริหารจดัการ รวมถึงการขจดัอปุสรรคในการท่องเท่ียว 

   บริหารการท่องเท่ียวโดยใช้กลยทุธ์การตลาดเชิงรุก โดยสร้างกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวระดบัภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เช่ือมโยงวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และ

ธุรกิจชุมชน พฒันาคุณภาพการบริการการท่องเท่ียว และยกระดบัประเทศไทยให้เป็นศนูย์การ

ประชมุ การสมัมนา และการแสดงสนิค้าของภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
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   เพ่ือให้เกิดการพฒันา บูรณะ ฟื้นฟูมรดก และทรัพย์สินทางวฒันธรรม 

ทัง้ในเขตเมือง และนอกเมืองการท่องเท่ียว สร้างแหล่งจับจ่ายซือ้สินค้าของนักท่องเท่ียวโดย

สง่เสริมบทบาทเอกชนร่วมกบัชมุชนในการรักษาแหลง่ท่องเท่ียวและวิถีชีวิตให้อยูใ่นสภาพเดมิ 

   เพ่ือเพิ่มความหลากหลายของการท่องเท่ียวรูปแบบต่าง ๆ ทัง้การ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเพ่ือสขุภาพ รวมถึงการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม โดยสง่เสริมการ

พฒันาแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ และให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวมากขึน้

ในรูปแบบการจดัมหกรรมการท่องเท่ียว และการพฒันาพืน้ท่ีชมุชนเป็นแหลง่ท่องเท่ียว 

   เพิ่มมาตรฐานการอํานวยความสะดวก สร้างความปลอดภยั และป้องกนั

การเอาเปรียบนกัท่องเท่ียว รวมทัง้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของนกัท่องเท่ียว 

   สํานกังานพฒันาการท่องเท่ียวได้กําหนดยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว พ.ศ. 

2547 – 2551 ได้ดงันี ้(สํานกังานพฒันาการท่องเท่ียว ก: 2549: 11-15)  
เป้าประสงค์ 
การท่องเท่ียวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสาขาหลกัท่ีเติบโตอย่างยัง่ยืน เป็นศนูย์กลางการ

ท่องเท่ียวแห่งเอเชียท่ีสามารถกระจายรายได้ และโอกาสการพฒันาแก่ชมุชนอยา่งทัว่ถึง 
วิสัยทศัน์ 

 ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวแห่งเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2551 
เป้าหมาย 

 ในปี พ.ศ.2551 จะมีจํานวนนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศเพิ่มขึน้เป็น 20 ล้านคน หรือมีรายได้

จากการท่องเท่ียวไมน้่อยกวา่ 700, 000 ล้านบาท 

 ยทุธศาสตร์การท่องเท่ียวมี 3 ยทุธศาสตร์ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
   1) เพ่ือกระตุ้นให้นกัท่องเท่ียวตดัสนิใจเดนิทางท่องเท่ียวประเทศไทยมากขึน้ 

   2) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

   3) เพ่ือดําเนินการตลาดเชิงรุกท่ีเกิดผลได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศในภาพรวม โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด (Marketing Share) ใน

ภมูิภาคเอเชีย มากกวา่ร้อยละ 10 ในสิน้ปี พ.ศ.2551 ประกอบด้วย 4 กลยทุธ์ ดงันี ้

 กลยทุธ์ท่ี 1 สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัตลาดเชิงรุก ทัง้ใน และตา่งประเทศ 

 กลยทุธ์ท่ี 2 สง่เสริมให้ประเทศไทยเป็น Gateway ในภมูิภาคเอเชีย 

 กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาระบบสารสนเทศ 

 กลยทุธ์ท่ี 4 สง่เสริม World Event Marketing 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว 
   1) เพ่ือให้การท่องเท่ียวเป็นกลไกหลกัในการกระจายรายได้ และสร้างความเข็มแข็งให้กบัชมุชน 

   2) เพ่ือพัฒนา และฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเป้าหมายทางการตลาดและเป็นตัวดึงดูด

นกัท่องเท่ียว 

   3) เพ่ือให้สนิค้า และบริการการท่องเท่ียวมีมาตรฐาน สร้างความพงึพอใจแก่นกัท่องเท่ียว 

   4) เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีความมัน่ใจในมาตรการด้านความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สินของ

นกัท่องเท่ียว โดยมีเป้าหมาย คือ 

 - มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเป้าหมายทางการตลาด และเป็นตวัดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้เพิ่มขึน้

มากกวา่ร้อยละ 10 

 - รายได้ของประชาชนในพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีมาจากการท่องเท่ียวเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 ตอ่ปี 

 - มีแหล่งท่องเท่ียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรชมุชน

ดแูลอนรัุกษ์ และบริหารการจดัการแหลง่ท่องเท่ียวได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 กลยทุธ์ 

คือ 

    กลยทุธ์ท่ี 1 สร้าง พฒันา ฟืน้ฟ ูและเช่ือมโยงแหลง่ท่องเท่ียว 

    กลยทุธ์ท่ี 2 ยกระดบัมาตรฐานสนิค้า และบริการ 

    กลยทุธ์ท่ี 3 เพิ่มมาตรฐานการอํานวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว 

    กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ

นกัท่องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
   1) เพ่ือให้มีระบบบริหารจดัการด้านการท่องเท่ียวท่ีมีประสทิธิภาพ 

   2) เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียว 

   3) เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการท่องเทียวสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับชาต ิ

นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนา 19 กลุ่มจังหวัด มีการดําเนินการตามแผนงาน/ 

โครงการแบบบูรณาการด้านการท่องเท่ียว ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ท่ี 1 เพิ่มขีด

ความสามารถของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เพ่ือให้เป็นแกนหลักในการขับเคล่ือน

ยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว กลยทุธ์ท่ี 2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจดัการการท่องเท่ียวแบบ

บรูณาการในทกุระดบัทัง้ภาครัฐ เอกชน และชมุชน ในประเทศไทย และตา่งประเทศ และกลยทุธ์ท่ี 

3 การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว สํารวจ จัดทําทะเบียน 

อนรัุกษ์ และฟืน้ฟแูหลง่ท่องเท่ียว 
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9. ยุทธศาสตร์พฒันาการอาํเภอเกาะพะงนั 
9.1 ยุทธศาสตร์พัฒนาการอาํเภอเกาะพะงนั  
สํานกังานพฒันาการอําเภอเกาะพะงนั ได้กําหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันาเกาะพะงนั 

เพ่ือเกิดให้การพฒันาไปอยา่งมีประสทิธิภาพ (สํานกังานพฒันาการอําเภอเกาะพะงนั. 2549)  

   1. วิสยัทศัน์ 

“เกาะพะงนัมีความสงบ สะดวก สะอาด สวยงาม ปลอดภยั มีระเบียบวินยั เศรษฐกิจ

ฐานลา่งเข้มแข็ง มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี และเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวทะเลในอา่วไทย”  

   2. จดุมุง่หมายในการพฒันา  

ภายในระยะเวลา 10 ปี พ.ศ. 2548 – 2558 จะพัฒนาศักยภาพอําเภอเกาะพะงันใน

สามารถรองรับประชากรจํานวน 20,000 คน และนกัท่องเท่ียว 360,000 คน/ปี โดยมีจุดมุ่งหมาย

พฒันา 9 ประการ คือ การคมนาคมทัง้ทางนํา้ และทางบก มีความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนมีอาชีพ 

ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข่าวสารท่ีทนัสมยั สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ มีระบบสาธารณปูโภค และ

ผงัเมืองท่ีดี เป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวในทะเลอ่าวไทย นกัท่องเท่ียว และประชาชนได้รับบริการใน

ทะเลอ่าวไทย ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสขุ การสงัคมสงเคราะห์ และประชาชนมีสว่น

ร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน  

   3. ยทุธศาสตร์การพฒันา 

ได้กําหนดยทุธศาสตร์ เพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมายการพฒันาข้างต้น 6 ด้าน คือ 

       1. ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ และชมุชน ได้แก่ การจดัทําและประกาศใช้กฎหมาย

ผงัเมือง การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ การเข้มงวดในการควบคมุเขตก่อสร้างอาคาร การ

ประกาศพืน้ท่ีคุ้มครองสิง่แวดล้อม การควบคมุกิจกรรมการให้บริการ และการก่อสร้างริมชายหาด 

       2. ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิได้แก่ สร้างความเข้าใจ และตระหนกัเร่ือง

การอนรัุกษ์ธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม การฟืน้ฟปู่าชายเลน การอนรัุกษ์และฟืน้ฟปู่าไม้ การรักษา

แหลง่ต้นนํา้ และพฒันาแหลง่นํา้ให้มีปริมาณพอเพียง การรักษาสภาพชายหาด และป้องกนัการ

กดัเซาะจากนํา้ทะเล จดัระเบียบการจอดเรือ และทอดสมอ กลางทะเล 

       3. ด้านการจดัการมลภาวะ ได้แก่ การจดัการด้านขยะ และนํา้เสียชมุชน การ

จดัการด้านเสียง และการจดัการด้านมลทศัน์ 

       4. ด้านการคมนาคมขนสง่ ได้แก่ ให้มีท่าเรือโดยสาร ให้เพียงพอ และปลอดภยั 

ปรับปรุงซอ่มแซมถนนให้มีคณุภาพดี และจดัระเบียบรถโดยสารประจําทาง และเรือรับจ้าง เพ่ือ

เพิ่มคณุภาพบริการ และความปลอดภยั 
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       5. ด้านความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ ได้แก่ ป้องกนัอาชญากรรม และลด

ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพตดิ ป้องกนัอบุตัเิหตทุัง้ทางบกและทางนํา้ เพิ่มศกัยภาพในการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัทางทะเล และทางบก และความสะอาดของอาหาร และเคร่ืองด่ืม 

       6. ด้านมรดก และวฒันธรรมท้องถ่ิน ได้แก่  ฟืน้ฟศูลิปะ และประเพณีของชาวเกาะ

พะงนั รักษาสถานท่ีทางประวตัศิาสตร์ให้เป็นมรดกของชาวพะงนั ดแูลและสง่เสริมเยาวชนให้เป็น

พลเมืองดี และการจดัระเบียบสถานบริการ 
9.2 สรุปผลการวิจัยเร่ืองยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่ งยืนของเกาะพะงนั 
นายไพทรูย์ ปุ่ นสวุรรณ ผู้ อํานวยการสาํนกังานคณบดีคณะมนษุย์ และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏร์ธานี ได้เสนอยทุธศาสตร์ในการพฒันาการทอ่งเท่ียวท่ียัง่ยืนของเกาพะงนั 
วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
เพ่ือศกึษาบริบทชมุชนท่ีสมัพนัธ์กบัการทอ่งเท่ียวของเกาะพะงนั 

1. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 

2. เพ่ือสร้างยทุธศาสตร์พฒันาการท่องเท่ียวเชิงคณุภาพท่ียัง่ยืนของเกาะพะงนั 
ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะพะงนั  
1. ปัญหาและความต้องการของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเกาะพะงนั 

1.1. พนกังานขบัรถและพนกังานเก็บคา่โดยสารแยง่ผู้ โดยสาร 

1.2. ห้องนํา้สาธารณะมีน้อย 

1.3. ขยะตามชายหาด อาทิ เศษแก้ว 

1.4. ปัญหาขโมย 

1.5. ตํารวจไมเ่อาใจใสใ่นการดแูลชาวตา่งชาตเิทา่ท่ีควร 

2. ความต้องการของนกัท่องเท่ียว 

2.1. การควบคมุพนกังานขบัรถและพนกังานเก็บคา่โดยสารไมใ่ห้แยง่ผู้ โดยสาร 

2.2. เจ้าหน้าท่ีตํารวจดแูลชาวตา่งประเทศ 

2.3. ราชการควบคมุราคาสนิค้าอปุโภคบริโภค 

2.4. สร้างสิง่จงูใจให้นกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวเกาะพะงนัมากขึน้  
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ตาราง 1 ตารางสรุปยทุธศาสตร์พฒันาการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืนของเกาะพะงนั 

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ 
1.พฒันาแหลง่ท่องเท่ียว

ให้มีความ สะดวกและมี

สภาพแวดล้อมท่ีดี 

ปรับปรุงพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวให้น่า

เท่ียว มีสภาพแวดล้อมท่ีดี 

1.สํารวจและวิเคราะห์สภาพและปัญหา ของแหลง่ท่องเท่ียว 

2. ปรับปรุงพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวก่อน - หลงัตามลําดบั

ปัญหา 

3. ขอรับการสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะ

ด้านงบประมาณกรณีท่ีเกินกําลงั ของหน่วยงาน ในท้องถ่ิน 

2. พฒันาประสิทธิภาพ

ของบริการ และบคุลากร 

ปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพของ

บริการ และพฒันาบคุลากรด้านการ

ท่องเท่ียว 

1.จดัประชมุผู้ เก่ียวข้องด้านการท่องเท่ียว เพ่ือวางแผนงาน

และโครงการอบรม บคุลากรผู้ให้บริการ 

2. จดัให้มีการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

3. จดัให้มีการประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบติัการ 

3. พฒันาศกัยภาพของ

มคัคเุทศก์ 

พฒันาศกัยภาพของมคัคเุทศก์ให้มี

ความ สามารถในการบรรยายให้

ความรู้ ในแหลง่ท่องเท่ียวทาง

ประวติัศาสตร์และ ศาสนสถาน

วฒันธรรมและประเพณี 

1.จดัให้มีเอกสารแนะนําแหลง่ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 

และ ศาสนสถาน วฒันธรรมและประเพณี 

2. จดัให้มีการอบรมให้ความรู้ 

3. จดัให้มีการประเมินผลการอบรมให้ความรู้ 

4. พฒันาระบบข้อมลู

ข่าวสารและ การ

ประชาสมัพนัธ์การ

ท่องเท่ียว 

ปรับปรุงระบบข้อมลูข่าวสารและการ

ประชา สมัพนัธ์แหลง่ท่องเท่ียวตา่ง ๆ 

ทัง้ในและ ตา่งประเทศ 

1.จดัให้มีระบบข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัแหลง่ท่องเท่ียว โดย

ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ เช่ือมโยงทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

2.จดัให้มีการพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวให้แพร่หลาย และเชิญ

ชวนให้มาเท่ียวเกาะพะงนัมากขึน้ 

5. พฒันาเครือข่ายการ

ท่องเท่ียว 

สง่เสริมและพฒันาเครือข่ายความ 

ร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหวา่ง

ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรชมุชน

ท่องเท่ียว เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีมี

คณุภาพและ ยัง่ยืนของเกาะพะงนั 

1.จดัให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง ภาครัฐภาคเอกชน

และองค์กรชมุชนท้องถ่ิน 

2. จดัให้มีการประชมุหน่วยงานท่ีเข้าร่วมเครือข่าย เพ่ือ

กําหนดแผนการและโครงการปฏิบติั 

3.หน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายปฏิบติังาน ตามแผนและโครงการ

ท่ีกําหนด 

6.พฒันาวฒันธรรม

ประเพณีและ ภมิูปัญญา

ท้องถ่ินเพ่ือการท่องเท่ียว 

สนบัสนนุและสง่เสริมวฒันธรรม 

ประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ินเพ่ือ 

สง่เสริมการท่องเท่ียว 

1. ฟืน้ฟวูฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน เช่น ประเพณีลากพระ

ทางทะเล 

2. สง่เสริมภมิูปัญญาท้องถ่ิน เช่น การทําผลิตภณัฑ์จาก

กะลามะพร้าว 

ท่ีมา : ไพทรูย์ ปุ่ นสวุรรณ (2549) 
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ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมีความคดิเห็นวา่การจดัทํายทุธศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืนของเกาะ

พะงันดังท่ีได้นําเสนอนี  ้ยังมิได้เป็นการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวสมบูรณ์แบบตาม

แนวคิดทฤษฎีด้านการจดัทําแผนยทุธศาสตร์แบบบรูณาการ ผู้วิจยัจึงตระหนกัถึงความสําคญัการ

ของดําเนินการวิจยัโดยยึดหลกัแนวคิดทฤษฎี และหลกัการวางแผนแบบบรูณาการเพ่ือให้ได้แผน

ยุทธศาสตร์ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืน โดยต้องเคารพขัน้ตอนของการวางแผน

ยทุธศาสตร์ ได้แก่ การสํารวจทรัพยากรการท่องเท่ียว การวิเคราะห์ SWOT การกําหนดวิสยัทศัน์ 

การกําหนดยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และโครงการ ทัง้นี ้ผู้วิจยัจึงได้บรูณาการการท่องเท่ียวทัง้ 2 ด้าน 

คือ 1) การบรูณาการการพฒันาการท่องเท่ียวเข้ากบัการพฒันาชมุชนท้องถ่ิน การพฒันาเศรษฐกิจ

ระดบัฐานราก การอนุรักษ์ทรัพยากร และการปลุกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ 2) การบูรณาการ

ประชากรท่ีเก่ียวข้องให้มีสว่นร่วมในการวางแผนยทุธศาสตร์ทัง้ 4 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ประชาชน และนกัท่องเท่ียว 

10. บริบทพืน้ที่ศกึษา 
10.1 ข้อมูลทั่วไปของเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
   10.1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของเกาะพะงนั (สํานกังานพฒันาการอําเภอเกาะพะงนั) 

   เกาะพะงนัเป็นเกาะ ๆ หนึ่งในจํานวน 48 เกาะ ท่ีตัง้อยู่ในช่องอ่างทอง เม่ือก่อนเกาะ

พะงนัขึน้อยู่กบัอําเภอเกาะสมยุ แต่ในปัจจบุนัได้รับการยกฐานะขึน้เป็นอําเภอเกาะพะงนั เม่ือปี 

พ.ศ. 2520 เน่ืองจากมีประชากรอาศยัทํากินอยู่มาก และกําลงัเจริญเติบโต ในทกุ ๆ ด้าน แตก่าร

เจริญของเกาะนัน้ยงัอยู่ในวงแคบ ทัง้นีอ้าจอยู่ไกลจากผืนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 100 กิโลเมตร 

เกาะพะงนัมีคณุคา่ทางประวตัศิาสตร์และโบราณคดีเพราะว่าเป็นเกาะท่ีมีประชาชนอาศยัติดตอ่กนั

มาเป็นเวลาหลายร้อยปี ประวตัศิาสตร์ท่ีสําคญัอีกอยา่ง คือ การท่ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 5 พระองค์ได้เสดจ็ประพาสอําเภอเกาะพะงนั จํานวน 14 ครัง้ และทรงจารึกพระ

อกัษร “จปร  รศ.108” ไว้ท่ีนํา้ตกธารเสด็จซึง่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัของอําเภอเกาะพะงนัใน

ปัจจบุนั เกาะพะงนัขึน้อยู่กบัเกาะสมยุเร่ือยมาจนถึง พ.ศ. 2513 ได้รับการยกฐานะเป็นก่ิงอําเภอ

เกาะพะงนั สงักดัอําเภอเกาะสมยุ เน่ืองจากมีความเจริญเติบโตในทกุด้านประกอบกบัมีราษฎร

เพิ่มขึน้ ในท่ีสดุเม่ือ พ.ศ. 2520 ก่ิงอําเภอเกาะพะงนัได้รับเล่ือนฐานะเป็นอําเภอโดยสมบรูณ์ ไม่

ขึน้กบัอําเภอเกาะสมยุ เรียกวา่อําเภอเกาะพะงนั และเป็นอําเภอหนึง่ในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

   10.1.2 สภาพภมูิประเทศ (สํานกังานพฒันาการอําเภอเกาะพะงนั) 

   อําเภอเกาะพะงนั มีสภาพเป็นเกาะ อยู่ในบริเวณอ่าวไทย ห่างจากตวัจงัหวดัสรุาษฎร์

ธานีไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 100 กิโลเมตร พืน้ท่ีประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ มากมายแต่มี
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ประชากรอยู่อาศยั 2  เกาะ คือ เกาะพะงนั มีพืน้ท่ี 168 ตารางกิโลเมตร ซึง่เป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสดุ เป็น

ท่ีตัง้ของท่ีวา่การอําเภอเกาะพะงนั พืน้ท่ีสว่นใหญ่มีลกัษณะภมูิประเทศเป็นภเูขาสงูเป็นสว่นใหญ่ มี

ท่ีราบน้อย พืน้ท่ีราบสว่นใหญ่อยู่ทางทิศตะวนัตกของเกาะ ทางทิศตะวนัออก สว่นใหญ่เป็นโขดหิน 

มีหาดทรายหลายแห่งท่ีมีความสวยงามต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวและจากภูเขาเป็น

แหล่งกําเนิดแม่นํา้ลําคลองหลายสาย แต่เป็นเพียงสาย เล็ก ๆ มีปริมาณนํา้น้อยในฤดแูล้ง สภาพ

ภมูิประเทศเป็นท่ีดอน ท่ีราบลุ่ม ท่ีราบตํ่า หาดทรายและสนัทรายกระจายทัว่ไปรอบ ๆ เกาะ และ 

เกาะเตา่ เป็นตําบลหนึง่ของอําเภอเกาะพะงนั ตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะพะงนั  

   10.1.3 ข้อมลูพืน้ฐานการเกษตร (กรมพฒันาท่ีดนิ, 2546) 

    จากฐานข้อมลูสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ ปี 2546 พบว่า พืน้ท่ีส่วนใหญ่ของเกาะพะงนั

เป็นพืน้ท่ีป่าดิบชืน้ และป่าไม้ผลดัใบเส่ือมโทรม พืน้ท่ีราบร้อยละ 91.69 จึงเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม 

ได้แก่ พืน้ท่ีนา ร้อยละ 1.45 พืน้ท่ียางพารา 4.76 และพืน้ท่ีสวนมะพร้าว ร้อยละ 86.24 และท่ีเหลือ 

ร้อยละ 8.04 เป็นตวัเมืองและย่านการค้า สถานท่ีราชการ และสถาบนัตา่ง ๆ หมู่บ้านบนพืน้ท่ีราบ 

และอา่งเก็บนํา้ ดงัแผนท่ี 

ภาพประกอบ 9 พืน้ท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดนิของเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ท่ีมา : กรมพฒันาท่ีดนิ (2546) 
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ภาพประกอบ 10 แผนท่ีเกาะพะงนั อําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ท่ีมา : ทางหลวงประเทศไทย, 2548-2549 
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10.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยวบริเวณเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
   หาดริน้ ตัง้อยู่หมู่ท่ี 4 ตําบลบ้านใต้ อําเภอเกาะพะงนั ระยะทางห่างจากท่ีว่าการ

อําเภอประมาณ 12 กม.เป็นชายหาดท่ีสวยท่ีสดุและมีช่ือเสียงของเกาะพะงนัเพราะเป็นสถานท่ีจดั

กิจกรรมฟลูมนูปาร์ตี ้มีความยาวของหาดยาวประมาณ 2 กม. 

   อ่าวท้องนายปาน ตัง้อยู่หมู่ท่ี 5 ตําบลบ้านใต้ ระยะทางห่างจากตวัอําเภอประมาณ 

23 กม. เป็นชายหาดท่ีสวยอนัดบัสอง รองจากหาดริน้ สามารถเดินทาง ไปอ่าวท้องนายปานได้ทัง้

ทางเรือและทางรถยนต์ แตถ้่าเป็นฤดฝูน จะเดนิทางได้เฉพาะทางเรือเท่านัน้  

   หาดท้องนายปานใหญ่ ค่อนข้างสงบ มีชาดหายลาดเอียง ทรายขาว ลงเล่นนํา้ได้

ตลอดแนว มีโค้งอา่วท่ีสวยงาม สามารถดํานํา้ดปูะการังเกาะม้า หาดขวด  

   หาดท้องนายปานน้อย หาดจะเป็นรูปโค้งพระจนัทร์เสีย้ว หาดทรายขาดเล่นนํา้ได้ 

และมีเส้นทางธรรมชาตป่ิาชายเลนซึง่มีสะพานปนูสามารถชมทิวทศัน์ บริเวณได้อยา่งสะดวก 

   เกาะแตใน เป็นเกาะเล็กๆ ตัง้อยู่หน้าอ่าวท้องศาลา ห่างจากฝ่ังท้องศาลาประมาณ 

400 เมตร สามารถพายเรือเล็กไปเท่ียวได้ตลอดเวลา บนเกาะจะมีแหลมทรายขาวสะอาด ย่ืน

ออกมากลางทะเล นอกจากนี ้ ยงัสามารถพายเรือเท่ียวรอบๆ เกาะได้ หากมองลงไปในนํา้ จะเห็น

ความสวยงามใต้ท้องทะเล เต็มไปด้วยฝงูปลา ปะการัง มีสีสนัแปลกๆ สวยงามมาก และบริเวณ

รอบเกาะ มีถํา้สวยงามหลายแห่ง 

   เกาะม้า มีแนวปะการังท่ีสวยงาม และมีช่ือเสียง แต่ได้รับผลกระทบจากเอลนิโญ 

ปะการังได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง นกัท่องเท่ียวนิยมนัง่เรือหางยาวมาดํานํา้ชมปะการัง  

   หาดบ้านใต้ จะอยู่ใกล้ท่าเรือท้องศาลา มีต้นมะพร้าวมาก และเป็นแหล่งส่งออก 

ชายหาดสวยแต่นํา้ค่อนข้างตืน้เน่ืองจากเป็นท่ีลาดเอียงสามารถจะมองเห็นเกาะสมยุ เกาะแตใน 

และเกาะแตนอกได้อย่างชดัเจน เป็นจุดท่ีชุมพระอาทิตย์ตกท่ีสวยงามมากแห่งหนึ่ง และอยู่ใกล้

แหลง่ชมุชนขาวเกาะเดมิท่ียงัคงอาชีพปลกูสวนมะพร้าว 

   หาดขวด เป็นหาดสวยงามโค้งคร่ึงวงกลมยาว 800 เมตร สามารถดํานํา้ดปูะการังหน้า

หาดได้ หาดค่อนข้างจะเป็นส่วนตวัเหมาะกบัอาบแดด พกัผ่อน เพราะเงียบสงบ จากจุดชมวิวจะ

เห็นหาดขวดจากมมุสงูและท้องทะเลกว้างท่ีทอดตวัยาวไปถึงเกาะเตา่ 

   หาดยาว เป็นหาดท่ีทอดยาวมาก ทรายขาวสะอาด เล่นนํา้ทะเลได้ เหมาะสําหรับ

อาบแดด ดพูระอาทิตย์ตก ชายหาดยาว 1 กม. หน้าหาดมีปะการังนํา้ตืน้ ฝงูปลาหลากชนิด 

   หาดสลัด เป็นหาดสว่นตวั สามารถเลน่นํา้ชมปะการังแนวนํา้ตืน้ เป็นท่ีราบเนินเขาลาด

ลงสูท่ะเลกว้างประมาณ 250 ม 
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   หาดสน เป็นชายหาดส่วนตวัทรายไม่หยาบ นํา้ใสสวยงาม มีแนวปะการังเขากวาง

ขนาดยอ่ย นกัท่องเท่ียวสามารถดํานํา้ดปูะการังนํา้ตืน้ได้ 

   อ่าวแม่หาด หาดยาว 800 เมตร สามารถดํานํา้ชมปะการัง เพราะหน้าหาดมีปลาชกุชมุ 

พืน้ทรายละเอียด นํา้ใสเหมาะแก่การเลน่นํา้ นกัท่องเท่ียวนิยมมาพกัผ่อนเพราะอยู่ใกล้กบัเกาะม้า 

เวลานํา้แห้งจะมีสนัทรายยาวประมาณ 150 ม.สามารถเดนิไปเกาะม้าได้ 

   อ่าวหนิกอง ไมเ่หมาะกบัการเลน่นํา้ เพราะชายหาดแคบ ไมส่วยงาม สามารถเหมาเรือ 

ไปดํานํา้ชมปะการังท่ีเกาะม้า เกาะกงใหญ่ หรือตกปลาเก๋าบริเวณเกาะกงใหญ่ หรืออา่วศรีธน ู

   อ่าวศรีธนู เป็นชายหาดท่ีสวยเป็นอนัดบัสามของเกาะพะงนั แตถ้่าเป็นหน้า มรสมุคล่ืน

ลมจะแรงมาก และไมส่ามารถลงเลน่นํา้ได้ 

   อ่าวในวก อ่าวโค้งเว้า สามารถเล่นนํา้ได้ มีต้นมะพร้าวมาก มีหินก้อนใหญ่เรียงราย

หน้าหาดเป็นช่วง ๆ สามารถเลน่นํา้ดปูลาสีสนัสวยงามได้ เป็นจดุชมพระอาทิตย์ตกท่ีสวยงาม 

   อ่าวโฉลกหลาํ เป็นอา่วอยูท่างทิศเหนือของเกาะพะงนั เป็นอา่วลกึกําบงั คล่ืนลมใน

บาง ฤดไูด้เป็นอยา่งดี แตบ่างฤด ูคล่ืนลมจดัมากเรือเข้าจอดเทียบท่าไมไ่ด้ เวลาคลืน่ลมสงบจะมี

เรือประมงเข้ามาจอดเป็นจํานวนมาก ประมาณ 80-100 ลํา  

   อ่าวท้องศาลา เป็นท่าเรือ และเป็นชุมชนท่ีใหญ่ท่ีสุดของอําเภอเกาะพะงัน เป็น

ศนูย์กลางของ การติดตอ่ ค้าขายของธุรกิจตา่ง ๆ มีอ่าวจอดเรือท่ีสวยงาม เป็นห้องแถวอยู่ทัง้สอง

ข้างทาง มีธนาคาร บริษัทนําเท่ียว โรงแรม ร้านอาหาร และเป็นจดุเร่ิมต้นในการไปเท่ียวยงัท่ีตา่ง ๆ  

   วนอุทยานนํา้ตกแพง ท่ีแห่งนีไ้ด้ประกาศเป็นวนอทุยานฯ เม่ือปี พ.ศ. 2520 ภายในวน

อทุยานฯ มีนํา้ตกแพงเป็นนํา้ตกท่ีสวยงามแห่งหนึ่ง ตัง้อยู่หมู่ท่ี 3 ตําบลเกาะพะงนั สถานท่ีร่มร่ืน

ด้วย เงาไม้ น้อยใหญ่ท่ีมีอยู่สองฟากลําธาร เม่ือเดินเลาะไปตามลําธารขึน้ไปเหนือนํา้ ก็จะพบผา

นํา้ตก ท่ีสงู 2-3 แห่ง มีนํา้ตกไหลลงมากระทบโขดหินเบือ้งลา่ง  

   นํา้ตกธารเสดจ็ เป็นนํา้ตกท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย สามารถไปได้ทัง้ทาง

เรือและทางรถ แตถ้่าไปทางเรือเม่ือเร่ิมเข้าอ่าวธารเสด็จจะพบภเูขาโขดหินท่ีมีรูปร่างแปลก ๆ และ

หาดทรายสีขาว ทางต้นนํา้จะพบก้อนหินท่ีมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ปปร. ภปร. ซึง่ได้จารึก

เอาไว้เม่ือพระองค์ได้เสด็จมาท่ีนํา้ตกธารเสด็จ นํา้ตกแห่งนีไ้ม่เหมือนนํา้ตกอ่ืน ๆ เพราะว่าเป็น

นํา้ตกนีเ้ป็นธารนํา้ไหลจากภเูขาแล้วตกมาเป็นช่วงๆ ตามสภาพของแก่ง 

   นํา้ตกธารประพาส เป็นนํา้ตกแห่งท่ี 2 ของอําเภอเกาะพะงนัท่ีได้รับพระราชทานนาม

จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เม่ือคราวเสด็จประพาสรอบอ่าวบ้านดอน จาก
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หลกัฐานจดหมายเหต ุร.ศ. 108 - 119 มีจารึกพระปรมาภิไธยยอ่ จปร. อยูท่ี่ตวันํา้ตก อยูห่่างจากท่ี

ทําการอทุยานแห่งชาต ิ16 กิโลเมตร 

   นํา้ตกธารประเวศ เป็นนํา้ตกแห่งท่ี 3 ท่ีได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เม่ือคราวเสด็จประพาส รอบอ่าวบ้านดอน จากหลกัฐานจดหมายเหต ุร.ศ. 

108 - 119 มีจารึกพระปรมาภิไธยยอ่ จปร. อยูท่ี่ตวันํา้ตก ห่างจากท่ีทําการอทุยานแห่งชาต ิ25 กม. 

   พระเจดย์ีภเูขาน้อย อยูบ่นยอดเขาห่างตวัอําเภอเกาะพะงนั 2 กม. นบัเป็นปชูนียสถาน

แห่งหนึ่งของเกาะพะงนัซึง่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร มีพระเก่าและเจดีย์เก่า ๆ อยู่เป็นจํานวนมาก 

เป็นสถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิแห่งหนึง่ของเกาะพะงนั ซึง่เดือน 9 ของทกุปี ชาวเกาะพะงนั จะไปทําบญุท่ีวดั 

   วัดเขาถํา้ (สวนสุวรรณโชตกิาราม) เป็นสํานกัสงฆ์ท่ีมีผู้ นิยมมานัง่วิปัสนา เน่ืองจาก

เป็นท่ีร่มร่ืนสวยงาม ภายในมีพระพทุธ บาทจําลอง และรูปเคารพตา่ง ๆ เช่น พระพทุธรูปปางป่าเล

ไลยก์ และรูปปัน้พระแมธ่รณีบีบมวยผม 

   พระพุทธบาทจําลองบนภูเขาวัดมธุรวราราม (วัดมะเดื่อหวาน) บนยอดเขานีมี้

มณฑปพระพุทธบาทจําลอง จากเชิง เขาจะมีบันไดขึน้ไปนมัสการพระพุทธบาทนับว่า

สะดวกสบายมาก สําหรับ พระพทุธบาทแห่งนี ้จะมีงานประเพณีนมสัการเป็นประจําทกุปี 

   ศาลเจ้าแม่กวนอมิ สร้างเสร็จเม่ือมีนาคม 2536 เป็นท่ีสกัการะ ของคนท่ีเดินทาง และ

เม่ือขึน้ไปถึงหน้าศาลจะสามารถ มองเห็น ทิวทศัน์ของเกาะพะงนั นบัเป็นท่ีสวยงามมากจดุหนึง่ 

11. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 พะจิต ตามประทีป (2549) ได้ทําวิจัยเร่ือง การวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการเพ่ือ

พฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์อย่างยัง่ยืน จงัหวดัชยันาท มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียว

ของจงัหวดัชยันาทในเชิงอนรัุกษ์อย่างยัง่ยืน โดยการวิจยัเชิงปริมาณเป็นหลกัจากความคิดเห็นของ 

ประชาชน ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และนกัท่องเท่ียว ผลการวิจยัพบวา่ แหลง่ท่องเท่ียวโบราณสถานมี

ความสําคญัเป็นอนัดบัแรก และท่องเท่ียวธรรมชาติเป็นอบัดบัสอง กลุ่มตวัอย่างมุ่งหวงัให้ภาครัฐ

บูรณะโบราณสถาน และสถานท่ีตัง้ของแหล่งท่องเท่ียว และต้องการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการ

ตดัสินใจวางแผนและพฒันาการท่องเท่ียว และต้องการได้รับความรู้เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

จากหน่วยงานภาครัฐด้วย  

 รัตติยา คีตานนท์ (2549) ได้ทําวิจยัเร่ือง การเสนอแนวทางพฒันาการท่องเท่ียวอย่าง

ยัง่ยืนของจงัหวดัสมทุรสงครามภายใต้การมีสว่นร่วมของภาครัฐและประชาชน มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

สํารวจแหลง่ท่องเท่ียวจงัหวดัสมทุรสงคราม เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก ปัญหา 

และอปุสรรค และเพ่ือเสนอแนวทางในการสร้างแผนพฒันาการท่องเท่ียวในจงัหวดัสมทุรสงคราม 
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โดยมีระเบียบวิจยัจากการสํารวจและแบบสอบถาม ผลการวิจยัพบว่า ยทุธศาสตร์ในการพฒันา

จงัหวดัคือ ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการพกัผ่อน การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ และเชิงเกษตร ปลูก

จิตสํานึกให้ชาวจงัหวดัรักถ่ินกําเนิด สนบัสนุนให้เป็นเมืองอาหารทะเล และผลไม้ปลอดสารพิษ 

และจําดํารงรักษาความเป็นเมืองระบบนิเวศทางนํา้ และใช้ทรัพยากรป่าชายเลนอยา่งยัง่ยืน 

 วนัดี สีสงัข์ (2549) ได้ทําวิจยัเร่ือง แนวทางเพ่ือการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

อยา่งยัง่ยืนของจงัหวดักาญจนบรีุ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือหาแนวทางการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวของ

จงัหวดักาญจนบุรี โดยประมวลผลจากข้อมลูภาคทฤษฎี และข้อมลูส่วนราชการของจงัหวดัท่ีได้จาก

แบบสอบถาม และเพ่ือนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือ

พฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างยัง่ยืนโดยใช้รูปแบบการวิจยัในเชิงการวิจยัพฒันา ผลการวิจยั

พบว่า ยทุธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการอย่างยัง่ยืน ได้แก่ การเป็นศนูย์กลาง และ

แหล่งความรู้ทางการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมในภมูิภาค เป็นเมืองปลอดมลพิษ มีการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้สูปั่ญญาระดบัภมูิภาค และ

พฒันาเป็นเมืองการค้าตา่งแดนกบัประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นเมืองปลอดคนจน มีสงัคมท่ีมีคณุภาพ และ

เป็นคนดีมีศีลธรรม 

 วีณา ซุ้มบณัฑิต (2549) ได้ทําวิจัยเร่ือง การวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพ่ือการ

พฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างยัง่ยืน กรณีศึกษา จงัหวดัสมทุรสงคราม มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

สร้างแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของจังหวัด

สมุทรสงคราม ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยเชิงพัฒนา โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า แผน

ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนองจังหวัด

สมทุรสงคราม คือ จงัหวดัสมทุรสงครามจะพฒันาสู่การเป็นเมืองประมงในฐานะส่วนหนึ่งของครัว

โลก เป็นเมืองน่าอยู่ท่ีใกล้กรุงเทพ เป็นอีกทางเลือกใหม่สําหรับการท่องเท่ียว และเป็นผู้ นําด้าน

การศกึษาระบบประมง และสตัว์นํา้  

 วรรณี ศิริมานะพงษ์ (2549) ได้ทําวิจยัเร่ือง การวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน

จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพพืน้ท่ีของแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัภายใต้

จงัหวดัสมุทรปราการ ศึกษาความคิดเห็นจากแบบสอบถามของบุคลากรภาครัฐผู้ประกอบการ 

นักท่องเท่ียว และประชาชน ท่ีมีต่อการวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนของจังหวัด

สมทุรปราการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ผลการวิจยัพบวา่ แผนพฒันาการท่องเท่ียวอย่าง

ยัง่ยืนของจังหวัดสมุทรปราการคือ เป็นแหล่งรองรับการขยายตวัของสนามบินสุวรรณภูมิ เป็น

ศนูย์กลาง Logistics เพ่ือการส่งออกสินค้าเกษตรกรรม และอตุสาหกรรมต่อเน่ือง ให้เป็นเมือง
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อุตสาหกรรมหลกัของชาติ ตลอดจนพฒันาให้เป็นศูนย์กลางบริการด้านสขุภาพแพทย์แผนไทย 

และการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ ให้เป็นเมืองน่าอยู ่สะอาด มีความปลอดภยั ประชากรมีรายได้ดี  

ปทุมมาศ พลูทิพย์ และคณะ(2548) ได้ทําวิจยัเร่ือง กระบวนการจดัทํายทุธศาสตร์การ

วิจยัเชิงบรูณาการของประเทศแบบมีสว่นร่วมและสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ ผลการวิจยัพบว่า 

กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ และแผนงานวิจยัเชิงบูรณาการของประเทศแบบมีส่วนร่วมและ

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย 9 ขัน้ตอน ได้แก่ การจดัเตรียมข้อมลู การ

แตง่ตัง้คณะทําการจดัทํายทุธศาสตร์และแผนงานวิจยัเชิงบรูณาการ การกําหนดกรอบแนวคิดของ

ยทุธศาสตร์และแผนงานวิจยัเชิงบรูณาการ การจดัทําร่างเนือ้หาของยทุธศาสตร์และแผนงานวิจยั

เชิงบูรณาการ การรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การปรับปรุงร่างเนือ้หาของ

ยทุธศาสตร์และแผนงานวิจยัเชิงบูรณาการ การประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์และแผนงานวิจยัเชิง

บูรณาการ การประกาศใช้และเผยแพร่ยุทธศาสตร์และแผนงานวิจยัเชิงบูรณาการ และติดตาม

และประเมินผลการดําเนินการตามยทุธศาสตร์และแผนงานวิจยัเชิงบรูณาการ นอกจากนัน้ในเร่ือง

การเผยแพร่ยทุธศาสตร์และแผนงานวิจยัเชิงบูรณาการของประเทศโดยสํานกังานคณะกรรมการ

วิจยัแห่งชาตินัน้ รูปแบบท่ีเข้าถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

คือ การจดัทําเว็บไซด์(Website) รองลงมาคือ การจดัทํารูปเลม่เผยแพร่ ซึง่ผู้ตอบแบบสอบถามให้

ความสําคญัในระดบัใกล้เคียงกัน สําหรับการนํายทุธศาสตร์และแผนงานวิจยัเชิงบูรณาการของ

ประเทศไปปฏิบตัิ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรดําเนินการดงันี ้คือ ให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการจดัทํายทุธศาสตร์ตัง้แตแ่รก ควรมีการจดัตัง้คณะทํางานเพ่ือ

กําหนดนโยบาย แผนยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ท่ีสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ฯ ดําเนินการวิจยัไปใน

ทิศทางท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ  และส่งข้อมูลการติดตามประเมินผลให้สํานักงาน

คณะกรรมการวิจยัแห่งชาตทิราบ 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย(2546) ได้จัดทําแผนการพัฒนาบริการท่องเท่ียว

พทุธศกัราช 2546 – 2550 ได้จดัทําข้อเสนอแผนการพฒันาบริการระดบัพืน้ท่ีได้ข้อสรุปดงันี ้พืน้ท่ี

เมืองหลกัเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความพร้อมในการอุปทาน การมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เป็นท่ีรู้จัก

และนิยมของชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีความพร้อมในการรองรับและการบริการ และพืน้ท่ี

เสริม เป็นท่ีทางเลือกรองรับการกระจายการท่องเท่ียวเมืองหลกัเจ็ดกลุ่มพืน้ท่ี และเสนอแนะการ

พฒันาพืน้ท่ีเสริมเพิ่มเติม ในพืน้ท่ีภาคเหนือตอนลา่ง คือ กลุม่พิษณโุลก สโุขทยั กําแพงเพชร และ

ในขัน้ตอนดําเนินงานเพ่ือพัฒนาของท่ีระลึก รูปแบบของสินค้าของท่ีระลึก สําหรับกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวชาวสิงคโปร์ ควรพฒันาสินค้าของท่ีระลึกประเภทความเช่ือ ความศรัทธา ในระดบั
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คณุภาพสงู เน่ืองจากชาวสิงคโปร์มีการจดัทวัร์ไหว้พระพทุธชินราช ลกัษณะรูปแบบของสินค้าของ

ท่ีระลึก ในกลุ่มความเช่ือและความศรัทธาควรจะเน้นท่ีการออกแบบสัญลักษณ์ของความเช่ือ 

ความศรัทธานัน้ให้สวยงาม มีความขลงัในพิธีกรรม สร้างและเป็นลกัษณะกึ่งเคร่ืองประดบัท่ีใช้

ห้อย แขวน เข็มกลดัติดเสือ้ แหวน หรือไว้ในรถ ประดบัตามอาคารบ้านเรือน เป็นท่ีคาดหมายว่า

สินค้าของท่ีระลกึเพ่ือความเช่ือ ความศรัทธานี ้จะมีโอกาสทางการตลาดท่ีสดใสอย่างมากสําหรับ

นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตใินวงการบนัเทิง 

  อนุศกัดิ์ เป้าบุญปรุง(2541) ได้ทําวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์แผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียว : 

ศึกษาเฉพาะกรณี หาดแม่รําพึง อําเภอเมืองระยอง ศึกษาถึงภาพโดยรวมว่านโยบายและ

แผนพฒันาแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัระยองของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาหาดแม่รําพึง 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาคําตอบว่า สภาพปัญหา สาเหตุ และความรุนแรงของปัญหาต่าง ๆ 

ในช่วงท่ีผ่านมา ความสําเร็จของการแก้ปัญหา และเพ่ือสรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไขในการพฒันาหาดแม่รําพึงแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และผู้ ท่ีสนใจ ใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ

โดยการวิเคราะห์เนือ้หาของนโยบายแผนงาน โครงการและข้อมลูตา่ง ๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

ผลการวิจยัพบว่า การแก้ไขปัญหาและพฒันาหาดแม่รําพึงได้มีการวางรูปแบบการบริหารจดัการ

ไว้อย่างเป็นรูปธรรมค่อนข้างชัดเจน มีการกําหนดแผนงานหลัก แผนงานย่อย และโครงการ

ประจําปีไว้ดําเนินการตามแผนได้อยา่งสอดคล้องและตอ่เน่ืองกบัการแก้ไขปัญหาเป็นอยา่งดี 

 ดงันัน้ การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการจึงต้องอาศยัความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมการวางแผนเพ่ือท่ีจะทําให้เกิดการพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 

หลงัจากนัน้จงึมีการกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบออกไปตามภาคสว่นของตนเพ่ือปฏิบตัติามแผน

ท่ีวางไว้ แล้วหลงัจากนัน้จะต้องมีการตดิตามการดําเนินการวา่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่ แล้ว

ถ้ามีปัญหาก็มาร่วมมือกันในการปรับแก้ไขแผนดงักล่าว ก็จะทําให้การวางแผนเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ 



บทที่ 3 
วิธีดาํเนินการวจิัย 

 
ในการวิจยัเร่ืองการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศแบบบรูณาการเพ่ือการวางแผนพฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่ง

ยัง่ยืนโดยผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้ 

1. สาํรวจพืน้ท่ีศกึษา และตรวจสอบทรัพยากร 

2. การกําหนดประชากร และการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

5. การจดักระทําข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

1. สาํรวจพืน้ที่ศกึษา และตรวจสอบทรัพยากร 
 ผู้ วิจัยได้ทําการกําหนดพืน้ท่ีเพ่ือทําการศึกษา และรวบรวมข้อมูลภายในเกาะพะงนัในด้าน

ของบุคลากร ข้อมลูด้านการท่องเท่ียว สถานที่ท่องเท่ียว เพื่อท่ีจะหาแนวทางการวิจยัที่เหมาะสมใน

พืน้ท่ี โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป และข้อมูลพืน้ฐานด้านกายภาพของหน่วยงานราชการ 

ภาคเอกชน ประชาชนท้องถ่ิน และนักท่องเท่ียว และทําการสํารวจทรัพยากรการท่องเท่ียวต่าง ๆ 

เพือ่ให้ทราบถงึลกัษณะการจดัการ และสภาพปัญหาในเบือ้งต้นเพือ่ใช้ในการพฒันาเคร่ืองมือตอ่ไป 

 

2. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 
การศกึษาครัง้นีแ้บง่ประชากรออกเป็น 4 กลุม่คือ 

1. ภาครัฐ ได้แก่ บุคคลากรภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการวางแผนการพฒันาการ

ทอ่งเท่ียวของจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โดยเฉพาะอําเภอเกาะพะงนั ได้แก่ ผู้ว่าราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงาน ททท.ฯ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี นายอําเภอเกาะพะงนั 

เจ้าหน้าท่ีสาํนกังานพฒันาชมุชนอําเภอเกาะพะงนั สํานกังานเกษตรอําเภอเกาะพะงนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลเกาะพะงนั และตําบลบ้านใต้ และที่ทําการอทุยานแหง่ชาติธารเสดจ็-เกาะพะงนั  
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2. ภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบธุรกิจด้านการบริการการท่องเท่ียวภายในเกาะพะงัน 

และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ได้แก่ บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวภายในเกาะพะงนั เช่น หอการค้า 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมาคมไทยธุรกิจท่องเท่ียว สมาคมโรงแรมไทย บริษัทนําเท่ียว บริษัทเช่ารถ 

บริษัทดํานํา้ โรงแรม รีสอร์ท และบงักะโล  

   3. ประชาชนในพืน้ท่ี ได้แก่ ผู้ ท่ีมีภมิูลาํเนาอยูใ่นเกาะพะงนั จํานวน 10, 720 คน  

(สาํนกัพฒันาการอําเภอเกาะพะงนั. 2549) 

   4. นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยงัแหลง่ท่องเท่ียวภายในเกาะพะงนั 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี มีจํานวนทัง้สิน้ 64, 446 คน (สว่นศกึษาและวิจยัอทุยานแหง่ชาติ. 2548) 
 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

การวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้เลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยเกณฑ์แตล่ะกลุม่ตอ่ไปนี ้

   1. ภาครัฐ ได้แก่ บุคคลากรภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการวางแผนการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทําการสุ่มเจาะจง ได้แก่ ผู้ ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์นโยบายและแผนจากสํานักงาน ททท.ฯ เจ้าหน้าท่ีวางแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เจ้าหน้าท่ีภายในสํานกังานอําเภอเกาะพะงนั เจ้าหน้าที่พฒันาชมุชนอําเภอเกาะพะงนั เจ้าหน้าท่ีสํานกังาน

เกษตรอําเภอเกาะพะงนั เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารสว่นตําบลทัง้ 2 ตําบล ได้แก่ ตําบลเกาะพะงนั และตําบล

บ้านใต้ เจ้าหน้าท่ีทําการอทุยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงนั และอาจารย์ประจําโรงเรียนเกาะพะงนัศกึษา 

จํานวน 100 คน 

   2. ภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบธุรกิจด้านการบริการการท่องเท่ียวภายในเกาะพะงัน 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ได้แก่ บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ได้แก่ หอการค้า จังหวดัสรุาษฎร์ธานี 

สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย บริษัทท่องเท่ียว บริษัทดํานํา้ บริษัทเช่ารถ โรงแรม รีสอร์ท 

และบงักะโล จํานวน 100 คน 

   3. ประชาชนในพืน้ท่ี ได้แก่ ผู้ ท่ีมีภมิูลาํเนาอยูใ่น อําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

จํานวน 100 คน 

   4. นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางมาทอ่งเท่ียวยงัแหลง่ท่องเท่ียวภายในเกาะพะงนั 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จํานวน 100 คน 
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ทําการสุม่ตวัอย่างเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยกําหนดขนาดของกลุม่โดยใช้

สตูรของยามาเน (Taro Yamane, 1973) ซึง่ใช้ในการคํานวณหาขนาดของกลุม่ตวัอย่างท่ีน้อยที่สดุท่ี

ยอมรับในการเป็นตวัอยา่งประชากรได้ มีสตูรดงันี ้คือ 

        
  โดย n คือ ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

    N คือ จํานวนหน่วยประชากร 

    e คือ ความคลาดเคลือ่นท่ียอมรับได้ของกลุม่ตวัอยา่งเทา่กบั 0.1 

โดยเม่ือแทนสตูรข้างต้นจะได้ ระดบัความเช่ือมัน่ 90% ของสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จะได้กลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 100 คนกบักลุม่ตวัอยา่งประชาชน และกลุม่ตวัอยา่งนกัทอ่งเท่ียว ผู้ วิจยัได้

กําหนดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมลูในการสาํรวจครัง้นีแ้บบ sampling area  

3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการตรวจสอบทรัพยากร 

และแบบสอบถาม  

3.1. รายการตรวจสอบทรัพยากร (Resource Audit) สถาบนัพฒันาการท่องเท่ียวเพื่อ

อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม (2545) พฒันารายการตรวจสอบทรัพยากรเพ่ือใช้ในการตรวจสอบลกัษณะของ

ทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนัน้จะนําผลการ

ตรวจสอบทรัพยากรทอ่งเท่ียวท่ีได้ไปพฒันาในการทําแบบสอบถามตอ่ไป โดยมีขัน้ตอนดงันี ้คือ  

   3.1.1 การตรวจสอบทรัพยากรการท่องเท่ียว ได้แก่ ตรวจสอบประเภทของทรัพยากร และ

ชนิดของทรัพยากร แล้วรายการทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านทรัพยากร

วฒันธรรม ด้านทรัพยากรเหตุการณ์สําคัญ ด้านทรัพยากรกิจกรรม และเก็บข้อมูลด้านบริการการ

ต้อนรับ การเก็บข้อมลูแผนท่ีทรัพยากรทอ่งเที่ยวของแหลง่ทอ่งเท่ียว รายการทรัพยากรบริการด้านท่ีพกั

แรม และด้านอาหาร หลงัจากนัน้  

   3.1.2 ทําการประเมินทรัพยากรในรายการดงัต่อไปนี ้คือ คณุภาพทรัพยากร ความโดดเด่น

ของทรัพยากร อํานาจในการดงึดดูนกัท่องเที่ยว และฐานข้อมลูของทรัพยากรท่องเท่ียว โดยจดัลําดบั

ความสาํคญัของทรัพยากรการทอ่งเที่ยว 

3.2. แบบสอบถาม สร้างแบบสอบถามโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

การทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ การพฒันาอยา่งยัง่ยืน การวางแผนยทุธศาสตร์แบบบรูณาการ นโยบายของ

21 Ne
Nn

+
=
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รัฐบาล และแผนยทุธศาสตร์ของจงัหวดั โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นเคร่ืองมือเชิงปริมาณ เพ่ือ

สาํรวจความคดิเห็นเก่ียวกบัแผนยทุธศาสตร์และแนวทางในการพฒันาโดยแบง่เป็นแบบสอบถาม 2 

ชดุ ดงันี ้

   3.2.1. แบบสอบถามสําหรับบคุลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อสํารวจเก่ียวกบั

แผนยทุธศาสตร์ และแนวทางในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณเกาะพะงนั โดยผู้วิจยัสร้าง

แบบสอบถามขึน้โดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ตามปัญหาวิจยั วตัถปุระสงค์

ของการวิจยั รวมทัง้ขอบเขตของการวิจยั โดยแบง่ออกเป็น 7 ตอน ดงันี ้คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ และ

รายได้ ลกัษณะคําถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) จํานวน 6 ข้อ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีเกาะพะงนัทัง้ทางด้านทรัพยากร

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วฒันธรรม กิจกรรม เทศกาล และการบริการ ลกัษณะคําถามเป็นแบบมาตรา

สว่นแบบประเมินคา่ (Rating Scale) ซึง่เป็นแบบเลอืกตอบ 5 ระดบั จํานวน 23 ข้อ 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของเกาะพะงนั 

ได้แก่ จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส อปุสรรค ลกัษณะคําถามเป็นแบบมาตราสว่นแบบประเมินค่า (Rating 

Scale) ซึง่เป็นแบบเลอืกตอบ 5 ระดบั จํานวน 23 ข้อ 

ตอนที่ 4 ทัศนคติที่มีต่อวิสยัทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการในการพฒันา

เกาะพะงนั ความใฝ่ฝันท่ีจะเห็นเกาะพะงนัพฒันาไปในทิศทางใด ลกัษณะคําถามเป็นแบบมาตราสว่น

แบบประเมินคา่ (Rating Scale) ซึง่เป็นแบบเลอืกตอบ 5 ระดบั จํานวน 12 หวัข้อ 

ตอนที่  5 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทัง้ทางด้านการ

คมนาคม และสาธารณปูโภค การจดัการด้านท่ีพกัแรม และร้านอาหาร การจดัการแหลง่ทอ่งเที่ยว การ

จดัการด้านกิจกรรม และการจดัการด้านสินค้า และบริการ ลกัษณะคําถามเป็นแบบมาตราสว่นแบบ

ประเมินคา่ (Rating Scale) ซึง่เป็นแบบเลอืกตอบ 5 ระดบั จํานวน 13 ข้อ 

ตอนที่  6  บทบาท  และหน้าที่ของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  ในการ

พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ลกัษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนแบบ

ประเมินคา่ (Rating Scale) ซึง่เป็นแบบเลอืกตอบ 5 ระดบั จํานวน 17 ข้อ 

ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่เกาะพะงนัในประเด็น

อ่ืนๆ ลกัษณะคําถามปลายเปิด จํานวน 1 ข้อ 
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   3.2.2. แบบสอบถามสําหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เพื่อสํารวจความคิดเห็นของ

นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อแผนยทุธศาสตร์ และแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบริเวณเกาะพะ

งนั โดยผู้ วิจยัสร้างแบบสอบถามขึน้โดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ตามปัญหา

วิจยั วตัถปุระสงค์ของการวิจยั รวมทัง้ขอบเขตของการวิจยั โดยแบง่ออกเป็น 8 ตอน ดงันี ้คือ 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชีพ รายได้ 

และภมิูลาํเนา ลกัษณะคําถามเป็นแบบเลอืกตอบ (Check list) จํานวน 7 ข้อ  

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ลกัษณะการเดินทาง กลุ่มการเดินทาง 

วตัถปุระสงค์หลกัของการมาท่องเท่ียว การพกัค้างแรม ประเภทท่ีพกั ระยะเวลาในการพกั แหล่งท่ีให้

ข้อมลูสถานที่ท่องเที่ยว การกลบัมาอีกครัง้ และค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวครัง้นี ้โดยลกัษณะคําถาม

เป็นแบบเลอืกตอบ (Check list) จํานวน 10 ข้อ 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัทรัพยากรท่องเที่ยวท่ีเกาะพะงนัทัง้ทางด้านทรัพยากร

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วฒันธรรม กิจกรรม เทศกาล และการบริการ ลกัษณะคําถามเป็นแบบมาตรา

สว่นแบบประเมินคา่ (Rating Scale) ซึง่เป็นแบบเลอืกตอบ 5 ระดบั จํานวน 23 ข้อ 

ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของเกาะพะงนั 

ได้แก่ จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส อปุสรรค ลกัษณะคําถามเป็นแบบมาตราสว่นแบบประเมินค่า (Rating 

Scale) ซึง่เป็นแบบเลอืกตอบ 5 ระดบั จํานวน 23 ข้อ 

ตอนท่ี 5 ทศันคติเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการในการพฒันา

เกาะพะงนั ความใฝ่ฝันท่ีจะเห็นเกาะพะงนัพฒันาไปในทิศทางใด ลกัษณะคําถามเป็นแบบมาตราสว่น

แบบประเมินคา่ (Rating Scale) ซึง่เป็นแบบเลอืกตอบ 5 ระดบั จํานวน 12 หวัข้อ 

ตอนท่ี 6 แรงจูงใจในการเดินทาง ลกัษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนแบบประเมิน

คา่ (Rating Scale) ซึง่เป็นแบบเลอืกตอบ 5 ระดบั จํานวน 10 ข้อ 

ตอนท่ี 7 ข้อเสนอแนะในการพฒันาการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเกาะพะงนัในประเดน็

อ่ืนๆ ลกัษณะคําถามปลายเปิด จํานวน 1 ข้อ 
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การให้คา่คะแนนมาตราสว่นแบบประเมินคา่ (Rating Scale) 

เหน็ด้วยมากท่ีสดุ ให้ 5 คะแนน 

เหน็ด้วยเห็นมาก  ให้ 4 คะแนน 

เหน็ด้วยปานกลาง ให้ 3 คะแนน 

เหน็ด้วยน้อย  ให้ 2 คะแนน 

เหน็ด้วยน้อยที่สดุ ให้ 1 คะแนน 

 การแปลความหมายของคา่คะแนน 

  คา่เฉลี่ย    ระดบัความคิดเห็น 

4.21 – 5.00  หมายถงึ เหน็ด้วยมากท่ีสดุ 

3.41 – 4.20  หมายถงึ เหน็ด้วยเห็นมาก 

2.61 – 3.40  หมายถงึ เหน็ด้วยปานกลาง 

1.81 – 2.60  หมายถงึ เหน็ด้วยน้อย 

1.00 – 1.80  หมายถงึ เหน็ด้วยน้อยที่สดุ 
วธีิการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
การวิจยัเร่ืองนี ้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้การเก็บ

ข้อมลูเชิงปริมาณท่ีมีลกัษณะเป็นคําถามปลายเปิด และคําถามปลายปิด แบง่ออกเป็น 2 ชดุ คือ ชดุท่ี 1 

แบบสอบถามภาษาไทยสําหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ชุดท่ี 2 แบบสอบถาม

ภาษาองักฤษสําหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยผู้ วิจยัได้ให้ผู้ทรงคณุวฒิุตรวจสอบความเท่ียงตรง

ของเนือ้หา (Content validity) ผู้ทรงคณุวฒิุ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัลีพนัธุ์ สถิตยทุธการ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์กรองแก้ว พู่พิทยาสถาพร และอาจารย์นลินา ประไพรักษ์สิทธ์ิ และผู้ วิจัยได้นํา

แบบสอบถามมาทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่าง จํานวน 40 ราย จากกลุม่ตวัอย่างประชากร 4 กลุม่ เพ่ือ

ตรวจสอบในเร่ืองของความเข้าใจ ความหมาย เวลาท่ีใช้ และการเข้าถงึกลุม่ตวัอยา่ง 



  

97

4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจยัเก็บข้อมลูเพือ่ให้ครอบคลมุวตัถปุระสงค์โดยดําเนินการรวบรวมข้อมลูเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 

 ขัน้ตอนท่ี 1 สาํรวจข้อมลูเบือ้งต้น โดยการเก็บประวติัของอาํเภอ การตัง้ถ่ินฐาน ประเพณี วฒันธรรม  

วิถีชีวิต การศกึษา การประกอบอาชีพ การคมนาคม และการสาธารณปูโภค และสร้างความสมัพนัธ์ชมุชน ใน

วนัท่ี 23 – 27 กรกฎาคม 2549 

 ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ วิจยัสง่หนงัสอืจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ไปยงัสว่นราชการตา่งๆ เพ่ือแนะนําตวั และขอความอนเุคราะห์ในการขอข้อมลู และแจ้งไปวา่จะเข้าไป

ทําการเก็บข้อมลูในวนัท่ี 30 กรกฎาคม – 6 สงิหาคม 2550 

 ขัน้ตอนท่ี 3 ผู้ วิจยัเก็บข้อมลูตวัอยา่งจากกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 กลุม่ คือ  

- ภาครัฐ ทําการเก็บข้อมลูโดยไปแจกกบัเจ้าหน้าท่ีโดยตรงในสว่น หรือฝ่ายท่ี

เก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียวทัง้ภายในเกาะพะงนั และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

- ภาคเอกชน ทําการเก็บข้อมลูโดยเข้าไปติดตอ่ และขอแจกแบบสอบถามโดยตรง

ภายในท่ีพกั โรงแรม รีสอร์ท และร้านขายของท่ีประกอบธรุกิจภายในเกาะพะงนั 

- ภาคประชาชน ทําการเก็บข้อมลูโดยไปแจกตามบ้านประชาชนโดยตรงโดยขอความ

ร่วมมือกบัทกุคนท่ีอยูภ่ายในบ้าน และทําการเก็บข้อมลูขณะท่ีชาวบ้านเกิดการรวมกลุม่กนั

บริเวณร้านค้า และสถานท่ีราชการตา่ง ๆ  

- นกัท่องเท่ียว ทําการเก็บข้อมลูกบันกัทอ่งเท่ียวท่ีอยูต่ามชายหาด และขอความ

ร่วมมือจากพนกังานตามท่ีพกัตา่ง ๆ ให้แจกแบบสอบถามให้กบันกัทอ่งเที่ยวเวลานกัทอ่งเท่ียว

กลบัเข้าท่ีพกั และแจกแบบสอบถามบนเรือขณะท่ีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางไป และกลบั  

ขัน้ตอนท่ี 4 รวบรวมจํานวนแบบสอบถามที่ได้จํานวน 400 ชดุ แล้วตรวจสอบข้อมลูท่ีได้รับ 

และเก็บข้อมลูเพิม่เติมในสว่นที่ไมส่มบรูณ์ เพ่ือให้ครอบคลมุตามความมุง่หมายของการวิจยัท่ีกําหนด 
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5. การจัดกระทาํข้อมูล และการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้นําเคร่ืองมือแตล่ะชนิดทีไ่ด้จากการเก็บรวบรวมจากภาคสนามมาวิเคราะห์ และ

ประมวลผลแตล่ะประเภท ดงันี ้

1 ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู ผู้ วิจยัต้องทําการตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบ

แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 

2.วิเคราะห์ และประมวลผล ด้วยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS เพ่ือหาคา่ร้อยละ คา่เฉลี่ยเลข

คณิต และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และนําเสนอข้อมลูท่ีได้ในรูปแบบตาราง และแผนภมิู 
สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ใช้สถิติแบบบรรยาย (Descriptive statistic) ได้แก่  

1. การหาคา่ร้อยละ (Percentage) 

   100x
N
nP =  

  เม่ือ P คือ คา่ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง 

         n คือ จํานวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องการ 

         N คือ จํานวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

2. การหาคา่กลางเลขคณิต หรือคา่เฉลีย่ (
_
x ) 

   
N

x
x ∑=
_

 

  เม่ือ    
_
x    คือ คา่เฉลีย่ 

         ∑ x   คือ ผลรวมทัง้หมดของคะแนน 

          N       คือ จํานวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

3. การหาคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) 
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  เม่ือ SD คือ คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

         
_

x   คือ คา่เฉลีย่ 

         X    คือ คะแนนของแตล่ะบคุคล 

          N       คือ จํานวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพ่ือการ

วางแผนพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนท่ีเกาะพะงนัจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ได้แก่ รายการตรวจสอบ

ทรัพยากรการท่องเท่ียว และแบบสอบถาม แล้วนําผลจากแบบสอบถามดังกล่าวมาทําการ

วิเคราะห์ โดยผู้วิจยัได้วางแผน และมีการดําเนินงานในการทําวิจยัตามลําดบั โดยจะเสนอเป็น 4 

ตอนดงันี ้คือ 

ตอนท่ี 1 ผลการตรวจสอบทรัพยากรท่องเท่ียว ได้แก่ รายงานทรัพยากรการท่องเท่ียว 

และการประเมินทรัพยากรการท่องเท่ียว 

ตอนท่ี  2.  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  ได้แก่  การหาข้อมูลด้าน

ประชากรศาสตร์ ทรัพยากรต่าง ๆ ในแหล่งท่องเท่ียว วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทัง้ภายใน และ

ภายนอก (SWOT) ของเกาะพะงนั ได้แก่ จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค ทศันคติเก่ียวกบั

วิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และโครงการในการพฒันาเกาะพะงนั ความใฝ่ฝันท่ีอยากให้เกาะ

พะงนัพฒันาไปในทิศทางใดในระยะเวลา 5 ปี ในอนาคต ตลอดจนการมีส่วนร่วม และบทบาท

หน้าท่ีของแตล่ะภาคสว่นในการพฒันาการท่องเท่ียว  

ตอนท่ี 3 การสรุปข้อเสนอแนะจากกลุม่ตวัอยา่ง 

ตอนท่ี 4 แผนยทุธศาสตร์แบบบรูณาการเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งยัง่ยืนท่ี

เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
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การเข้าถึง 

เดิ

ที่ตัง้ หมู ่8 บ้

สภาพแวดล้

การเข้าถงึ ส

เช่าเหมาประ

   1.1.4) ห

ยูห่มูท่ี่ 5 ตําบ

ล้อม มีลกัษณ

ท่ีมีรูปร่างแป

ะมาณ 50 เมต

ตกธารเสดจ็ ด้

นกลางจนถงึส

สามารถเดิน

ดนิทางไปได้ เ
 
   1.1.5) ห

บ้านศรีธน ูตํา

ล้อม ทรายไม

มีความย

แตมี่แนว

มีแนวปะ

สามารถตดิต่

ะมาณ 200-3

หาดธารเสด็

ภาพ

บลบ้านใต้ อย

ณะเป็นพืน้ท่ีรา

ลก ๆมีจดุชม ิ

ตร ชายหาดธ

ด้านหน้าชายห

สมบรูณ์ดี  

นทางไปได้ทัง้

เพราะทางท่ีผ่

หาดสน 
าบลเกาะพะงั

มห่ยาบ นํา้ใส

ยาวประมาณ

วหินบางสว่น

ะการังเขากวา

อเช่ารถได้ท่ีท้

00 บาท 

ดจ็ 

ประกอบ 14 

ยูท่างทิศตะวนั

าบตดิกบัชาย

ววิบริเวณหวั

ารเสดจ็อยูใ่ก

หาดมีแนวปะ

งทางเรือและ

ผา่นจะเป็นทา

นั  

สวยงาม  

ณ 400 เมตร  

ของหาด  

างขนาดยอ่ย 

ท้องศาลาราค

 หาดธารเสดจ็

นัออกของเกา

ยทะเล หาดท

แหลมทัง้สอง

กล้หน่วยพทิกั

ะการังก่อตวับ

ทางรถแต่ต้อ

างลาด ชนัตล

  

คา                

จ 

าะพะงนั  

รายท่ีสวยงาม

งข้าง เรียกวา่

กษ์อทุยานธาร

บนโขดหินขนา

องเป็นรถขนา

อดและเป็นภู

    ภาพประก

ม แตค่อ่นข้าง

หวัแหลมมะพ

รเสดจ็ท่ี ธ.ส 

านกบัชายฝ่ัง

าดใหญ่จึงจะ

ภเูขาสงู 

อบ 15 หาดส
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งหยาบ 

พร้าว มี

1 ซึง่เป็น

 มีสภาพ

ะสามารถ

สน 



 

 

 

ที่ตัง้ หมู ่8 บ้

สภาพแวดล้

ทรายขาวสะ

มีช่ือเสียงเป็น

เป็นจดุชมพร

มีฝงูปลาหลา

การเข้าถงึ ส

ราคาเช่าเหม

ที่ตัง้ หมู ่8 บ้

สภาพแวดล้

การเข้าถงึ ส

ราคาเช่าเหม
 

   1.1.6) ห
บ้านศรีธน ูตํา

ล้อม เป็นหาด

อาดเหมือนแ

นอนัดบัสองร

ระอาทิตย์ตก 

ากชนิด  

สามารถตดิต่

มาประมาณ 2
 
   1.1.7) ห

บ้านศรีธน ูตํา

ล้อม เป็นท่ีรา

กว้างปร

เป็นหาด

สามารถ

สามารถตดิต่

มาประมาณ 2

หาดยาว 
าบลเกาะพะงั

ดท่ีทอดยาวม

แป้ง  

รองจากหาดริ ้

 และดํานํา้ชม

อเช่ารถได้ท่ีท้

200-300 บาท

หาดสลัด 
าบลเกาะพะงั

าบเนินเขาลาด

ะมาณ 250 เ

ดสว่นตวั นํา้ใส

เลน่นํา้ชมปะ

อเช่ารถได้ท่ีท้

200-300 บาท

นั  

มาก 1 กิโลเมต

น้ 

มปะการังนํา้ตื

ท้องศาลา      

ท 

นั  

ดลงสูท่ะเล 

เมตรยาว 800

สเป็นกระจก 

ะการังแนวนํา้

ท้องศาลา  

ท                  

ตร 

ตืน้  

                   

0 เมตร 

  

าตืน้  

                 ภ

       ภาพประ

ภาพประกอบ 

ะกอบ 16 หา

 17 แผนท่ีหา
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ดยาว 

าดสลดั 



 

 

 

 

 

 
 

ที่ตัง้ หมู ่1, 2

สภาพแวดล้

จํานวนมาก 

อย่างชดัเจน

การทําประม

การเข้าถึง 

ไม
   

ที่ตัง้ หมู ่7 บ้

สภาพแวดล้

กิโลเมตร เป็น

ชายฝ่ังท่ีใหญ

ภายในหมูบ้่า

แหลง่ท่ีจําหน

สนิค้าท่ีขึน้ช่ือ

และปลาอินท

การเข้าถงึ ร

ถึงอา่วโฉลกห

   1.1.8) ห

 

 

 

 

 

ภา

2 และ 4 ต.บ้

ล้อม เป็นชาย

 และมีร่องนํา้

เป็นแหล่งชมุ

งพืน้บ้านท่ีสํา

เช่ารถได้จาก

มมี่ถนนเข้าถงึ
 1.2) อ่าว 

   1.2.1) อ
บ้านโฉลกหลํา

ล้อม อยูท่างทิ

นอา่วลกึกําบั

ญ่และเก่าแก่ที

านโฉลกหลํามี

นา่ยอาหารทะ

อท่ีสดุคือปลา

ทรีย์ 

รถสองแถว จ

หลํา 50 บาท

หาดบ้านใต้ 

าพประกอบ 1

บ้านใต้ 

ยหาดราบลงไ

า้ระหว่างเกา

มชนชาวเกาะ

าคญั 

กท้องศาลาไป

งโดยตรง 

อ่าวโฉลกหล
า ต.เกาะพะงั

ทิศเหนือของเ

บงัคล่ืนลม จงึ

ท่ีสดุของเกาะ

มีท่าเรือขึน้ปล

ะเลทัง้สดและ

าหมกึตากแห้

ากท้องศาลา

ท                  

 

18 หาดบ้านใ

ไป ไมมี่แนวหิ

าะสมุยมองเห็

เดิมท่ียงัคงอ

ปทางหาดริน้แ

ลาํ 
งนั 

เกาะพะงนัมีช

เป็นท่ีจอดพกั

ะพะงนั 

ลาเป็น 

ะแห้ง 

ห้ง  

 

                   

ใต้ และแผนท่ี

นแตมี่แนวปะ

ห็นเกาะสมยุ

าชีพปลกูสวน

แต่ลงก่อนแล้

ชายหาดโค้งเว้

กเรือประมงพื ้

       ภาพประ

หาดบ้านใต้ 

ะการังตายอย

 เกาะแตนใน

นมะพร้าว แล

ล้วต้องเดินผ่า

ว้าเป็นรูปคร่ึง

น้บ้าน รอบๆ

ะกอบ 19 อา่

 

ยูซ่ึง่มีปลงิทะ

น และเกาะแ

ละเป็นแหลง่ส

านรีสอร์ทเข้า

งวงกลมยาว 2

อา่วเป็นชมุช

วโลกหลํา 
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เลอยูเ่ป็น

แตนอกได้

สง่ออก มี

ไปเพราะ

2.5 

นประมง



 

 

 

ที่ตัง้ หมู ่4 บ้

สภาพแวดล้

ความลาดชนั

ประมาณ 80

อยูต่ามชายห

มีแนวหญ้าท

ถดัจากแนวห

มีความกว้าง

เป็นแนวปะก

การเข้าถงึ. ี

ที่ตัง้ หมู ่1 บ้

สภาพแวดล้

แล้วเรือไมส่า

จะมาท่ีอา่วใ

มีต้นมะพร้าว

เป็นช่วงๆ สา

การเข้าถงึ ขี

  1.2.2) อ่
บ้านวกตุม่ ต.

ล้อม มีชายหา

นน้อย ความย

00-1,000 เมต

หาดมีความห

ทะเลกว้างประ

หญ้าทะเลเป็น

งประมาณ 1 กิ

การังมีความก

ข่ีมอเตอร์ไซค
 
   1.2.3) อ

บ้านท้องศาลา

ล้อม อา่วโค้ง

ามารถเทียบท

ในวกแทน สา

วมาก มีหินก้อ

ามารถเลน่นํา้

ข่ีมอเตอร์ไซค์

าววกตุ่ม 
เกาะพะงนั 

าดมีลกัษณะ

ยาวของชายห

ตร สิง่มีชีวิตก

หนาแน่นมากที

ะมาณ 300-5

นแนวปะการัง

กิโลเมตรซึง่  

กว้างมากท่ีสดุ

ค์ไปเท่ียวได้ส

อ่าวในวก 
า ต.เกาะพะงั

เว้าเวลาท่ีพา

ท่าท่ีโฉลกหลํา

มารถเลน่นํา้ไ

อนใหญ่เรียงร

ดปูลาสีสนัสว

ค์                  

ะโค้งเว้า  

หาด 

ลุม่ท่ีอาศยั 

ท่ีสดุ  

500 เมตร  

งริมฝ่ัง  

                    

ดของเกาะพะ

ะดวก 

งนั 

ายเุข้า 

าได้ก็ 

ได้  

ราย 

วยงามได้ 

                

                   

ะงนั 

               

  ภาพประกอ

 ภาพประกอ

อบ 20 อา่ววก

อบ 21 อา่วใน
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กตุม่ 

นวก 



 

 

 

 

 

ที่ตัง้ หมู ่6 บ้

สภาพแวดล้

เลน่นํา้บริเวณ

ชายทะเล โด

และสามารถ

การเข้าถงึ ร

ที่ตัง้ หมู ่8 บ้

สภาพแวดล้

ความยาวปร

ปลาได้เป็นอ

และไมส่ามา

 2 สว่น คือ ส

อีกสว่นอยูท่า

และเป็นตลา

การเข้าถงึ ร

หรือท่ีท้องศา

   1.2.4) อ

 
 
 
 
 
 

บ้านหินกอง ต

ล้อม เป็นชาย

ณชายหาดซึง่

ยมีอนสุาวรีย์

ไปเก็บกนัได้ใ

รถสองแถวจา
   1.2.5) อ

บ้านศรีธน ูต.เ

ล้อม เป็นชา

ระมาณ 700 

ยา่งดี แตถ้่าเ

รถลงเลน่นํา้ไ

สว่นแรกจะอยู

างเหนือกวา่เป็

าด ซปุเปอร์มา

รถสองแถวจา

าลาประมาณ

อ่าวหนิกอง 

ภาพ

ต.เกาะพะงนั 

ยหาดแคบ ๆ ซึ

อยูห่่างไปทา

ย์หอยกลมเป็น

ในช่วงท่ีนํา้ลง

ากหาดในวก 
อ่าวศรีธนู 
เกาะพะงนั 

ายหาดท่ีสวย

 เมตรซึ่งเต็มไ

เป็นหน้า มรสุ

ได้ มีหมูบ้่านโ

ยูใ่กล้หาด แล

ป็นบริเวณท่ีป

าเก็ต และร้าน

ากหาดในวก 

ณ 200-300 บา

พประกอบ 22

 

ซึง่ไมส่วยงาม

งเหนือราว 1 

นจดุสงัเกต เนื

ง 

 100 บาท หรื

ยเป็นอนัดบัสา

ได้ด้วยความ

สมุคล่ืนลมจะ

โดยแบง่ออก

ละเป็นท่ีหลบม

ปลกูผลไม้  

นอาหาร 

100 บาท  

าท             

2 อา่วหินกอง

มนกัสว่นใหญ

 กิโลเมตรเป็น

น่ืองมาจากมี

รือท่ีท้องศาลา

ามของเกาะพ

ร่มเงาของต้น

ะแรงมาก 

เป็น 

มรสมุ 

               

ง 

ญ่นกัทอ่งเท่ียว

นบริเวณท่ีมีทิ

หอยกลมอยูเ่

าประมาณ 20

พะงนั แต่ชา

นสน ปกติจะ

    ภาพประก

วท่ีพกัท่ีน่ีนิยม

ทิวสนขึน้ลูล่ม

เป็นจํานวนม

00-300 บาท

ายหาดค่อนข้

ดํานํา้ เล่นนํา้

กอบ 23 อา่ว

107

มเดนิไป

อยู่

าก  

 

ข้างแคบมี

า้ และตก

ศรีธน ู
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   1.2.6) อ่าวท้องศาลา 

ภาพประกอบ 24 อา่วท้องศาลา 

ที่ตัง้ หมู ่1 บ้านท้องศาลา ตําบลเกาะพะงนั 

สภาพแวดล้อม  เป็นท่าเรือ ทีหาดทรายทอดยาวราว 1 กิโลเมตร บรรยากาศเงียบสงบเป็น

ธรรมชาติ สามารถเลน่นํา้ได้ และเป็นชมุชนท่ีใหญ่ท่ีสดุของอําเภอเกาะพะงนั เป็นศนูย์กลางของ 

การติดต่อ ค้าขายและธุรกิจต่างๆมีอ่าวจอดเรือท่ีสวยงามในตลาดมีห้องแถว เรียงรายอยู่ทัง้สอง

ข้างถนน มีธนาคาร บริษัทนําเท่ียว โรงแรม ร้านอาหาร และเป็นจดุเร่ิมต้นในการไปเท่ียวยงัท่ีตา่งๆ  

การเข้าถงึ จากท่าเรือโดยตรง และเป็นศนูย์กลางในการเข้าถึงยงัจดุอ่ืน ๆ  
   1.3) นํา้ตก 

   1.3.1) นํา้ตกแพง 
ที่ตัง้ หมู ่3 บ้านมะเด่ือหวาน ต. เกาะพะงนั  

สภาพแวดล้อม เป็นนํา้ตกท่ีเกิดจากเทือกเขาบริเวณ 

บ้านมะเด่ือหวาน ไหลจากหน้าผาสงู มีความสวยงามมาก  

มีนํา้ไหลตลอดปี ดสูวยงานเป็นพิเศษในช่วง 

เดือน ต.ค.-ธ.ค. บริเวณโดยรอบนํา้ตกเป็นป่าท่ีร่มร่ืน  

ในเส้นทางจะพบพรรณไม้ตา่ง ๆ ลําธารและนํา้ตกท่ียงัคง 

ความเป็นธรรมชาต ิในฤดฝูนจะสวยงามมากปัจจบุนั                      ภาพประกอบ 25 นํา้ตกแพง 

เป็นท่ีตัง้ท่ีทําการอทุยานแห่งชาตเิกาะพะงนั-ธารเสดจ็ 

การเข้าถงึ รถสองแถวจากหาดในวก-นํา้ตกแพง 50 บาท และจากท่าเรือท้องศาลาไปตามเส้นทาง

ท้องศาลา-บ้านโหลกหลํา ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าอทุยานแห่งชาติธารเสด็จ 

ซึง่ทางแยกไปทางขวา ประมาณ 700 เมตรเข้าท่ีทําการอทุยาน เดินเท้าเข้านํา้ตกอีกประมาณ 1 

กิโลเมตร 



 

 

 

 
ที่ตัง้ หมู ่5 บ้

สภาพแวดล้

ท่ีอดุมสมบรูณ

การเข้าถงึ ส

 ในช่วงเดือน

นํา้ตกได้ และ

จงึจะสามารถ

ฝนการเดนิท

เพราะทางท่ีผ

ชนัตลอดและ

การเดนิทางจึ
 
  

   

 
 
 
 
 
 
 

ที่ตัง้ อยูห่่าง

ห่างจาก

สภาพแวดล

แผน่ดนิใหญ่

   1.3.2) น

บ้านท้องนายป

ล้อม เป็นนํา้ต

ณ์ภายใต้การ

สามารถเดนิท

น ตลุาคม-มกร

ะถ้าเป็นทางร

ถเดนิทางไปไ

างจะลําบาก

ผา่นจะเป็นทา

ะเป็นภเูขาสงู

จงึต้องระมดัร

 
 1.4) เกาะ 

   1.4.1) เ

งจากจงัหวดัสุ

กอําเภอเกาะ

ล้อม ตัง้อยู่ท

ประมาณ 10

นํา้ตกธารเส

ปาน ต.บ้านใ

ตกท่ีมีขนาดให

รดแูลของกรม

ทางไปได้ทัง้ท

ราคม ไมส่าม

รถ จะต้องเป็น

ได้ แตถ้่าเป็นห

มาก  

างลาด 

ง  

ระวงัเป็นพิเศษ

  

เกาะพะงนั 

ภาพ

สรุาษฎร์ธานีไ

สมยุ ประมาณ

ทางทิศตะวนั

00 กิโลเมตร มี

สดจ็ นํา้ตกธา

ใต้ 

หญ่อยูใ่นสภ

มอทุยานฯ 

างเรือและทา

มารถนัง่เรือไป

นรถขนาดใหญ

หน้า  

ษ 

 

พประกอบ 28

ไปทางทิศตะวั

ณ 15 กิโลเม

ออกเฉียงเหน

มีชายหาดท่ีส

ารประพาส 

าพป่า 

างรถ 

ป 

ญ่              ภ

            ภา

8 เกาะพะงนั 

วนัออกในอา่ว

ตร 

นือของจังหวั

สวยงามบริเวณ

 และนํา้ตกธ

ภาพประกอบ 

าพประกอบ 2

 

วไทย ประมา

วดัสุราษฎร์ธา

ณ แหลมหาด

ธารประเวศ 

 26 นํา้ตกธา

27 รอยจารึก 

ณ 100 กิโลเ

านี อยู่ห่า

ดริน้ อา่วศรีธน
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รเสดจ็ 

 

เมตร 

างจากผืน

น ู 



 

 

 

อา่วท้องนาย

นกัท่องเท่ียว

ชายหาดสวย

การเข้าถงึ ส

พทุธมณฑล-

แตถ้่าต้องกา

ถึงจงัหวดัสรุ

เดินทางโดยเ

เฟอร์ร่ี ระยะเ

ที่ตัง้ ตัง้อยูห่

สภาพแวดล

ทรายขาวย่ืน

เป็นป่า และหิ

และสามารถ

ในนํา้เตม็ไปด

สวยงามมาก

การเข้าถงึ ส

ประมาณ 10
 

ที่ตัง้ หมู ่8 บ้

สภาพแวดล้

มากท่ีสดุ แต่

มีซากปะการั

แตเ่ม่ือนํา้ลด

ท่ีเช่ือมตดิกนั

ยปาน เป็นต้น

วได้เดินป่าศึก

ยงามนํา้ใสสะ

สามารถเดนิท

-นครปฐม-เพ

ารเดนิทางโดย

ราษฎร์ธานีสา

เรือโดยสารก็

เวลาการเดนิท
   1.4.2) เ

หน้าอา่วท้องศ

ล้อม เป็นท่ีข

นออกมากลาง

หินขนาดใหญ

พายเรือเลก็ไ

ด้วยฝงูปลา ป

ก มีถํา้สวยงาม

สามารถนัง่เรื

0 นาที คา่เรือป

   1.4.3) เ
บ้านแมห่าด ต

ล้อม เป็นเกา

ตไ่ด้รับผลกระ

รังท่ีได้รับควา

ดสามารถเดนิ

นระหวา่งเกาะ

น นอกจากนีย้ั

กษาธรรมชา

ะอาด มีแนวหิ

ทางไปได้หลา

ชรบรีุ-ประจว

ยรถโดยสารจ

ามารถท่ีจะติ

จะมีบริษัทสง่

ทางจากอําเภ
เกาะแตนใน
ศาลา ห่างจาก

ของราษฎร์พั

งทะเล พืน้ท่ีส

ญ่และเป็นท่ีท่ี

ไปได้ตลอดเว

ปะการังมีสีสนั

มหลายแห่ง 

อจากท้องศา

ประมาณ 10

เกาะม้า 
ต.เกาะพะงนั 

ะท่ีใกล้ชิดกบั

ทบจากเอลนิ

มเสียหายเป็น

นไปตามชายห

ะพะงนัและเก

ยงัมีนํา้ตกธาร

ติได้ด้านตะวั

หินปะการังทัว่

ายวิธีมาก ถ้า

วบคีรีขนัธ์-ชมุ

จะมี 999 บริษั

ติดต่อรถโดยส

งเสริม และซีท

ภอเกาะพะงนั
น 
กฝ่ังประมาณ

ัสดุมีหาดทร

สว่นใหญ่ 

นิยมไปตกปล

ลา  

นแปลกๆ  

าลา 

-15 บาท      

 

บเกาะพะงนั 

นิโญ  

นบริเวณกว้า

หาด 

กาะม้าได้  

รเสด็จ นํา้ตก

วนัตกเป็นภูเข

วไป 

เป็นรถยนต์จ

มพร-สรุาษฎร์

ษัทขนสง่ เดนิ

สารได้จากเค

ทาร์น หรือถ้า

น โดยทางเรือใ

ณ 400 เมตร 

ายเพียงหาด

ลา  

                ภา

ง 

                ภ

แพง และผืน

ขาหน้าผาลา

ากกรุงเทพฯ 

ร์ธานี ระยะทา

ทางมายงัเกา

คาน์เตอร์ท่ีสถ

าเป็นเรือเฟอร์

ใช้เวลาประม

ดเดียว แต่ละ

าพประกอบ 2

ภาพประกอบ 

ป่าอนัอดุมสม

าดชนั ริมฝั

 ใช้เส้นทางสา

าง 685 กิโลเม

าะพะงนัโดยต

ถานีรถไฟ แต

ร์ร่ีก็จะเป็นบริ

มาณ 2 ชัว่โมง

ะเอียดมากจะ

29 เกาะแตน

 30 เกาะม้า 
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มบรูณ์ให้

ฝ่ังทะเลมี

าย 

มตร  

ตรง รถไฟ

ต่ถ้าอยาก

ริษัทราชา

งคร่ึง 

ะมีแหลม

ใน 
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และยงัเป็นเกาะท่ีได้รับการรับรองเป็นเกาะ 

เกษตรอินทรีย์แห่งเดียวในประเทศไทย 

และมีแนวปะการังท่ีสวยงามใช้ในการดํานํา้ต่ืนซึง่ 

มีช่ือเสียงท่ีสดุของเกาะพะงนั 

การเข้าถงึ เช่าเรือหรือรถได้ท่ีท้องศาลาราคา 

ประมาณ 50-100 บาท มาลงยงัหาดแมห่าด     ภาพประกอบ 31 ประการังได้รับ 

แล้วเดนิข้ามายงัเกาะม้า                ผลกระทบจากเอลนิโญ 
 
2) ทรัพยากรวัฒนธรรม และส่ิงที่สร้างขึน้ 
   2.1) วัด 

   2.1.1) วัดเขาถํา้ 
ที่ตัง้ หมู1่ ตําบลบ้านใต้ บนยอดเขาข้าวแห้ง  

ประวัติความเป็นมา วดัเขาถํา้ หรือ สวนสวุรรณโชติการาม เป็นสํานกัสงฆ์ท่ีมีช่ือเสียง ภายในมี

พระพทุธบาทจําลอง รูปเคารพต่างๆ เช่นพระพทุธรูปปางป่าเลยไลย์ พระแม่ธรณีบีบมวยผม โดย

เคยเป็นท่ีพํานกัของพระฝร่ังรูปแรกท่ีพบเกาะพะงนัมีนามว่าภิกขอิุมานุเอล เชอร์แมน ศกึษาพทุธ

ศาสนานิกายเซน ท่านได้สร้างภาพศิลปะภาพเขียนท่ีเก่ียวกับพุทธศาสนาไว้หลายสิบภาพ และ

อธิบายความหมายของแตล่ะภาพไว้ด้วย 

สภาพแวดล้อม สถานท่ีร่มร่ืนมาก อากาศเย็นสบายภายในวดัมีฝร่ังมาฝึกนัง่วิปัสสนากรรมฐาน

อยูเ่ตม็ไปหมดบ้างเดนิจงกรมดสูงบเยือกเย็น สว่นนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยนิยมขึน้ไปชมวิวบริเวณ

มณฑปพระพทุธบาท มองเห็นทิวทศัน์กว้างไกล ท้องทะเลกว้างทางด้านใต้ของเกาะพะงนั หาด

บ้านใต้ และหาดท้องศาลา  

การเข้าถึง สามารถเดินทางไปโดยการเช่าเหมารถยนต์และรถจกัรยานยนต์จากท้องศาลา ซึง่มี

ระยะทางจากท้องศาลาไปถึงปากทางขึน้วดัเขาถํา้ ระยะทาง 3 กิโลเมตร และจากปากทางขึน้ไป

บนวดัเขาถํา้อีก 1 กิโลเมตร 
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   2.1.2) วัดใน 
ที่ตัง้ หมู ่3 บ้านเหนือ ต.บ้านใต้ 

ประวัติความเป็นมา เป็นศิลปกรรมสมยัศรีวิชัย ตวัโบราณสถานอยู่ในพืน้ท่ีวดัร้างในเขตธรณี

สงฆ์ของวดัโพธ์ิ ท่ีบ้านนอก ตําบลบ้านใต้ ชาวบ้านเรียกตอ่ ๆ กนัมาว่าวดัใน เพราะถดัไปมีวดันอก

อีกหนึง่วดั  

สภาพแวดล้อม บริเวณวดัมีโบราณสถานคือเจดีย์สามองค์ เจดีย์องค์แรกอยู่คงสภาพมากท่ีสดุ 

เป็นเจดีย์ส่ีเหล่ียมย่อมมุไม้สิบสองก่ออิฐถือปนู เจดีย์องค์ท่ีสอง สร้างด้วยหินปะการัง เหลือเพียง

ฐาน ปัจจบุนัถกูโอบคลมุด้วยต้นโพธ์ิใหญ่ เจดีย์อีกองค์หนึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวนัออกของเจดีย์หิน

ปะการัง เป็นเจดีย์ขนาดเล็กก่ออิฐถือปนู เหลือเพียงส่วนฐานเช่นกัน ถือได้ว่ามีเจดีย์ทางพุทธ

ศาสนาท่ีมีอายเุก่าแก่มาก แตใ่นปัจจบุนัเป็นวดัท่ีไมมี่พระจําพรรษาอยู ่

การเข้าถึง ไปทางแยกท่ีจะไปท้องนายปานจะเห็นแยกท่ีเข้าไปวดัใน แล้วต้องเดินต่อเข้าไปอีก

ประมาณ 500 เมตร 
   2.1.3) วัดโพธ์ิ 

ที่ตัง้ ม.2 บ้านนอก ต.บ้านใต้ 

ประวัติความเป็นมา เป็นวดัแห่งแรกของตําบลบ้านใต้ถือได้ว่าเป็นวดัประจําตําบล สร้างขึน้ใน

สมยัปลายอยธุยา หรือกรุงธนบรีุ สร้างขึน้เน่ืองมาจากวดัในเส่ือมโทรมลงจึงมีการย้ายพระภิกษุท่ี

เคยจําพรรษาท่ีวดัในมาอยูท่ี่วดัโพธ์ิแทน  

สภาพแวดล้อม มีภมูิทศัน์ท่ีสวยงาม ร่มร่ืน และมีถนนผ่านกลางวดัแบง่วดัออกเป็น 2 ฝ่ัง ฝ่ังหนึ่ง

เป็นท่ีจําพรรษาของพรภิกษุ และอีกฝ่ังหนึง่เป็นท่ีอบไอนํา้สมนุไพร อบซาวน่า และนวดแผนโบราณ

โดยมีการนวดทัง้หมด 6 สูตร ได้แก่ เกลือ(ช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้เป็นปกติ) ขมิน้ขาว

(รักษาร่างกายจากการติดเชือ้ภายใน) Kaffir lime (รักษาอาการปวดหวั เจ็บป่วย และร่างกาย

บาดเจ็บ) มะกรูด (บํารุงผิวพรรณ และให้กลิ่นท่ีหอม) ใบมะขาม (รักษาอาการคันท่ีเกิดจาก

ภมูิแพ้) และขมิน้อ้อย (ลดการตดิเชือ้ท่ีผิวหนงั และทําให้ผิวนุ่ม) 

การเข้าถงึ ไปทางแยกท่ีจะไปท้องนายปานถนนจะผา่นกลางวดัโพธ์ิ (เปิดทกุวนั 14.00 น.-17.00 น.) 



 

 

 

ที่ตัง้ หมู ่1 บ้

ประวัตคิวาม

(วิธูร ธรรมวโ

บริเวณนํา้ตก

ยกฐานะเป็น

 ในขณะนัน้ใ

เป็นท่ีทําการ

สภาพแวดล้

เพราะไมไ่กล

เป็นท่ีพึง่ทาง

พระครูสภุทัร

พระภิกษุผู้ ท่ี

การเข้าถงึ เ

ท่ีวา่การอําเภ
   

ที่ตัง้ หมูท่ี่ 7

ประวัตคิวาม

สร้างศาลให้ท

และสร้างเสร็

เป็นท่ีประดษิ

และพระพทุธ

ซึง่สร้างจากจิ

ชาวเกาะพะงั

บนบานศาลก

  

   2.1.4) วั
บ้านท้องศาลา

มเป็นมา วดั

โร) เป็นเจ้าอา

กแพง และปัจ

นก่ิงอําเภอเกา

ใช้อาคารรับรอ

อําเภอแห่งแร

ล้อม อยูใ่นเข

ลจากชมุชน แ

งใจของชาวเก

รธรรมาภิรมห ื

เป็นท่ีสกัการะ

เช่าเหมารถได้

ภอเกาะพะงนั
 2.2) ศาล 

   2.2.1) ศ
 บ้านโฉลกหล

มเป็นมา สร้า

ทาน เน่ืองจา

ร็จเม่ือเดือนมี

ษฐานเจ้าแมก่

ธรูปปางห้ามญ

จิตศรัทธาของ

งนันิยมไปเส่ีย

กลา่วตามท่ีค

 

วัดราษฎร์เจ ิ
า ต.เกาะพะงั

ราษฎร์เจริญ

าวาสซึง่ท่านเ

จจบุนัก็คือ อทุ

าะพะงนั เม่ือว

องแขกของวดั

รก  

ขตชมุชน เข้าถึ

และห่างจากท

กาะพะงนัทกุค

หรือพระครูหล

ะของชาวเกา

ด้จากท้องศาล

นประมาณ 50

ศาลเจ้าแม่ก
ลํา ต.เกาะพะ

างขึน้เน่ืองมา

กเป็นพืน้ท่ีฮว

นาคม 2536 

กวนอิม  

ญาตสีิทองสว

งชาวบ้าน 

ยงเซียมซี ตล

คนปรารถนา 

  

ริญ 
งนั 

ก่อสร้างขึน้ตั ้

ป็นผู้ ริเร่ิมก่อ

ทยานแหง่ชาติ

วนัท่ี 23 ตลุา

ดราษฎร์เจริญ

ถึงได้ง่ายมาก

ท่าเรือเพียง 1 

คน โดยมี 

ลบเป็น 

าะพะงนั 

ลาไปทาง     

0 บาท 

กวนอมิ 
ะงนั 

าจากมีผู้หญิง

วงจุ้ยดี ทําให้

  

วยงาม 

อดจน 

 

ัง้แตส่มยัรัชก

ตัง้ “วนอทุยา

ตเิกาะพะงนั-

คม 2513 

ญ  

ก 

 กิโลเมตร 

                   

งคนหนึง่ฝันเห็

เกิดความสงา่

      ภาพประ

กาลท่ี 5 มีพระ

านการุณเมตต

-ธารเสดจ็ ใน

  ภาพประกอ

ห็นวา่ เจ้าแมก่

างาม ดงันัน้จึ

ะกอบ 33 ศาล

ะครูสภุทัรธรร

ต์นํา้ตกแพง” 

นอดีตเม่ือเกาะ

อบ 32 วดัราษ

กวนอิมมาบอ

จงึมีการก่อสร้

ลเจ้าแมก่วนอิ
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รมาภิรม 

 ขึน้ใน

ะพะงนั

ษฎร์เจริญ 

อกให้

ร้างขึน้ 

อิม 



 

 

 

สภาพแวดล้

ท้องศาลาปร

บริเวณหน้าศ

ซึง่อยูท่างตอ

 โดยเม่ือขึน้ไ

ของเกาะพะง

การเข้าถงึ ร

(เปิ
   

ที่ตัง้ หมู ่1 บ้

ประวัติควา

เจดีย์ภเูขาน้อ

ประธานสร้า

พอ่ตกึวิบลูย์ธ

สภาพแวดล้

เป็นทางชนั แ

เป็นจดุชมววิ

ท่ีครอบคลมุพ

ของเกาะพะง

โดยเป็นสถาน

การเข้าถงึ ส

และมอเตอร์ไ

ล้อม ศาลเจ้า

ระมาณ 9 กิโล

ศาลจงึมองเห็

อนเหนือของเก

ไปถึงหน้าศาล

งนั นบัเป็นท่ีส

รถสองแถวจา

ปิดทําการทกุ
 2.3) พระเจ
บ้านท้องศาลา

มเป็นมา เป็

อยซึง่เป็นปชูนี

งจากปนูทาสี

์ธรรมสารซึง่เป็

ล้อม ตัง้อยูบ่น

และแคบ บริเ

วท่ีสวยงาม ม

พืน้ท่ีกว้างไกล

งนั บริเวณเวิง้

นท่ีศกัดิส์ทิธ์ิข

สามารถเดนิท

ไซด์รับจ้างจา

แมก่วนอิมมีร

ลเมตร ตัง้อยูบ่

ห็นทิวทศัน์ของ

กาะพะงนัได้อ

ลจะสามารถ 

สวยงามมากจ

ากหาดในวก 

กวนั เวลา 8.0
จดย์ีภเูขาน้อ
า ต.เกาะพะง

ป็นวดัท่ีเก่าแก

นียสถานสําคั

สีขาวตัง้อยู่บ

ป็นพระภิกษุที

นยอดเขาซึง่ท

วณศาลาหลงั

องไปเห็นสวน

ลไปจดผืนทะ

ง้อา่ววกตุม่ 

ของเกาะพะงั

ทางโดยรถสอ

ากท้องศาลา 

ระยะทางจาก

บนเนินสงู 

งอา่วโฉลกหล

อยา่งชดัเจน 

มองเห็นทิวทั

จดุหนึง่ 

100 บาท  

00 น. – 17.00
อย 
งนั 

ก่ท่ีสดุของเก

คญัของเกาะพ

นฐาน มีเจดีย

ท่ีชาวพะงนัเค

ทางเดนิขึน้ไป

งัโบสถ์ 

นมะพร้าว 

ะเลฝ่ังตะวนัต

งนั 

งแถว 

  

ก 

ลํา  

ทศัน์ 

  

0 น.)  

าะพะงนั มีอ

พะงนั มีงานฉ

ย์บริวารอยู่รอ

คารพสกัการะ

ป 

ตก 

 ภาพ

ภาพประ

       ปาง

ายุมากกว่า 

ฉลองในเดือน

อบ ๆ ใกล้กบั

ะ และเดนิทาง

พประกอบ 35

ะกอบ 34 พร

งห้ามญาตสีิท

300 ปีซึ่งปร

น 9 ของทกุปี อ

เจดีย์ยงัมีรูป

งมาบนบานศ

5 พระเจดีย์ภเู
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ะพทุธรูป 

ทอง 

ะดิษฐาน

องค์เจดีย์

ปัน้หลวง

ศาลกลา่ว 

เขาน้อย 



 

 

 

   
ที่ตัง้ หมู ่3 บ้

ประวัตคิวาม

จําลองประดิ

เป็นพระพทุธ

ท่ีงดงามใกล้

พทุธบาทจําล

สภาพแวดล้

เป็นต้นไม้ให

แต่พืน้ท่ีของ

คอ่นข้างรก แ

การเข้าถึง ส

15 บาท และ
3)
   

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ตัง้ หาดริน้

ประวัติควา

กระท่อมไม้ที

จดังานงานเลี

ซึ่งมีพระจนัท

และมีคนประ

 2.4) พระพุท
บ้านมะเด่ือหว

มเป็นมา ในว

ษฐานอยู ่ภา

ธรูปท่ีได้อญัเชิ

เคียงกนั หาก

ลองประดษิฐ

ล้อม เป็นวดัที

ญ่ร่มร่ืน มีมณ

วดัตัง้อยู่ในป

และมีภมูิทศัน

สามารถเดินท

ะรถสองแถวจ
) ทรัพยากรป
 3.1) งานฟูล

น หมู ่6 บ้านห

ามเป็นมา ใ

ท่ีไมมี่ไฟฟ้า กิ

ลีย้งต้อนรับเพื

ทร์เต็มดวงพอ

ะมาณแค ่50 

ทธบาทจาํล
วาน ต.เกาะพ

วดัมีพระพทุธ

ายในพระมณ

ชิญมาจากพม

กแตอ่งค์ท่ีเกา

านอยู ่

ท่ีอยู่กลางป่า

ณฑปพระพทุ

ป่า และเต็มไ

น์ท่ีไมส่วยงาม

ทางโดยรถสอ

จากหาดในวก
ประเพณี วิถี
ลมูนปาร์ตี ้(

ภาพป

หาดริน้ ต.บ้าน

ในอดีตหาดริ ้

นอาหารพืน้เ

พ่ือนชาวออส

อดี ในวนันัน้

 คนในคืนนัน้

องบนภเูขาว
พะงนั 

ธรูปศลิายวงห

ฑปบนเขา พ

มา่คราวเดียว

าะสมยุดจูะสม

 เชิงเขาจะมีบ

ธบาทจําลอง

ได้ด้วยต้นไม้

ม 

องแถว และม

ก 50 บาท 
ถีชีวิต และงา
Full moon P

ประกอบ 36 ง

นใต้ 

รน้นักท่องเท่ี

เมืองกบัครอบ

เตเรียในเดือน

นมีการจดังาน

นเต้นกนัอยู่รอ

วัดมธุรวราร

หรือพระพทุธรู

ระพทุธรูปศลิ

กบัหลวงพอ่เ

มบรูณ์กวา่มา

บนัไดขึน้ไปน

 และจะมีงาน

 ไม่มีกําแพง

อเตอร์ไซค์รับ

านเทศกาล 
Party) 

งานฟลูมนูปา

ยวจะได้พบ

บครัวของตน 

นพฤษภาคม 

นรอบกองไฟริ

อบกองไฟจนรุ

ราม (วัดมะเ ื

รูปหินออ่นแล

ลายวงมีพระน

เพชรท่ีเกาะส

าก ด้านหน้าห

นมสัการพระพ

นประเพณีนมั

งแน่ชัดจึงทําใ

บจ้างจากท้อง

ร์ตี ้

กับการใช้ชีวิ

จนกระทัง่ นา

 ปี พ.ศ.2530

ริมชายหาด โ

รุ่งสาง แล้วนกั

ดื่อหวาน) 

ละพระพทุธบา

นามวา่ หลวงพ

มยุ จงึมีพทุธ

หลวงพอ่เพชร

พทุธบาท สอง

มสัการเป็นปร

ให้จึงทําให้ภ

งศาลา ซึง่มีร

วิตแบบดัง้เดิ

ายสทุธิ เกือ้ส

0 เป็นช่วงวนัขึ

โดยมีการเปิเ

กัท่องเท่ียวชา
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าท

พอ่เพชร 

ลกัษณะ

รมีพระ

งข้างทาง

ระจําทกุปี 

ภายในวัด

ราคา 10-

ดิม อยู่ใน

สกลุเป็นผู้

ขึน้ 15 ค่ํา

เพลงร็อค 

าวออสเต
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เรียคนนัน้เห็นพระจนัทร์จะขึน้เต็มดวง ณ หาดริน้ไม่มีเมฆมาบดบงั จนทําให้เกิดความรู้สกึด่ืมด่ํา

กับทัศนียภาพท่ีไม่เคยเห็นมาก่อนไปเขียนในหนังสือเก่ียวกับการท่องเท่ียวเล่มหนึ่ง ท่ีตีพิมพ์

จําหน่ายไปทั่วโลก เม่ือนักท่องเท่ียวชาวตะวันตก ผู้ มีรสนิยมชอบธรรมชาติ อ่านพบข้อความ

ดงักลา่วจงึอยากมาเท่ียวชมความสวยงามของพระจนัทร์เตม็ดวงแล้ว 

พากันแห่มาเท่ียวจํานวนมาก จนเป็นเหตุให้กําเนิดงานพบปะชุมนุมขึน้ จนปัจจุบันกลายเป็น

เศรษฐกิจหลกัของชาวเกาะพะงนัท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กบัชาวเกาะพะงนัทกุคน เพราะมนัสง่ผล

ต่อเน่ืองถึงธุรกิจท่ีเก่ียวพนักบัเร่ืองการท่องเท่ียวแทบจะทุกส่วนบนเกาะพะงนัมีเงินสะพดัในช่วง

อาทิตย์เดียวก่อนฟูลมนูปาร์ตีจ้นถึงวนัฟูลมนูปาร์ตีใ้นแต่ละเดือนจนสามารถชดเชยทัง้เดือนท่ีไม่

ค่อยมีนกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดีปี 2550 นีเ้ป็นการฉลองครบรอบ 20 ปีงานฟูลมนู

ปาร์ตี ้และในเดือนมิถนุายนมีวนัขึน้ 15 ค่ําถึง 2 วนัจึงมีการจดังาน 3 คืนในวนัท่ี 26 27 และ 28 

มิถนุายน 2550 เรียกว่างาน “BLUE MOON PARTY” และเกาะพะงนัยงัมีการจดังาน BLACK 

MOON และ HALF MOON PARTY ดงันี ้ 
FULL MOON PARTY (ปาร์ตีคื้นพระจันทร์เตม็ดวง) 

01 พฤษภาคม 01 กบั 29 มิถนุายน 31 กรกฎาคม 28 สงิหาคม 

26 กนัยายน 26 ตลุาคม  24 พฤศจิกายน  24 ธนัวาคม 
BLACK MOON CULTURE (ปาร์ตีคื้นพระจันทร์เดอืนมืด) 

16 พฤษภาคม 14 มิถนุายน  14 กรกฎาคม 13 สงิหาคม 

11 กนัยายน 11 ตลุาคม  09 พฤศจิกายน 09 ธนัวาคม 
 HALF MOON PARTY (ปาร์ตีคื้นพระจันทร์คร่ึงเสีย้ว) 
07 กบั 22 พฤษภาคม    08 กบั 22 มิถนุายน    07 กบั21 กรกฎาคม    05 กบั 19 สงิหาคม 

   3.2) การแข่งขันหาหอยกลม บ้านหนิกอง 
ที่ตัง้ หมู ่6 บ้านหินกอง ตําบลเกาะพะงนั 

ประวัตคิวามเป็นมา เป็นการละเลน่พืน้บ้านท่ีท่ีจดัขึน้ 

ในช่วงเดือนท่ีนํา้ลงเพราะจะสามารถหาหอยกลมได้ง่าย  

หอยกลมซึง่มีเพียงท่ีบ้านหินกองท่ีเกาะพะงนั 

ประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทกุปีท่ีบ้านหินกอง  

เป็นกิจกรรมของประชาชนในท้องถ่ิน แตไ่มไ่ด้รับความสนใจ 

จากทัง้ประชาชนและนกัท่องเท่ียวมากนกั   ภาพประกอบ 37 การแขง่ขนัหาหอยกลม 
 



 

 

 

  3.3) ประเพ

ที่ตัง้ หมู ่1 บ้

ประวัตคิวาม

องค์สมเดจ็พ

แสดงธรรมโป

แตสํ่าหรับปร

11 เป็นวนัชกั

รบแน่ชดัวา่เริ

อยูเ่พ่ือสืบสา

ศาลา โดยมีกิ

ประเทศ มีแข

และการแขง่ข

ประกวดเทพี

แบบพืน้บ้าน

พณีลากพระ

บ้านท้องศาลา

มเป็นมา ปร

พระสมัมาสมัพ

ปรดพทุธมาร

ระเพณีชกัพระ

กพระ เพราะมี

ร่ิมขึน้เม่ือไหร

านประเพณีแล

กิจกรรมการจั

ขง่ขนักีฬาพืน้

ขนัปอกมะพร้

ชกัพระทางท

น 3 วนั 3 คืน 

ะทางทะเล 

ภาพประกอ

า ตําบลเกาะ

ระเพณีชกัพระ

พทุธเจ้าได้ทร

ดาจนตลอดไ

ะของเกาะพะ

มีปัจจยัสําคญั

ร่ แตมี่มากกว

ละวฒันธรรม

จดัขบวนเรือพ

นบ้าน เชน่การ

ร้าว สว่นตอน

ทะเลและการป

อบ 38 ประเพ

ะพะงนั 

ะ สนันิษฐานว

รงเสดจ็ไปประ

ไตรมาส แล้วก

ะงนั มีความแ

ญ ได้แก่ ลมแ

วา่ 100 ปีแล้ว

มท้องถ่ินของอ

พนมพระทางท

รแขง่ขนัเรือพ

นกลางคืนจะมี

ประกวดสาวป

 
 
 
 
 
 
 
 

พณีลากพระท

วา่ นา่จะสืบเ

ะทบัจําพรรษ

ก็เสดจ็กลบัสู่

แตกตา่งจากที

ละนํา้ เน่ืองจ

ว โดยในปัจจบุ

อําเภอเกาะพ

ทะเลซึง่ถือเป็

าย ดํานํา้จบั

มีการแสดงมห

ประเภทสองชิ

ทางทะเล 

เน่ืองมาจากตํ

ษา ณ เทวโลก

ชมพทูวีป ใน

ท่ีอ่ืน คือ ถือเอ

ากเป็นการชกั

บนัก็ยงัมีประ

ะงนั ณ บริเว

นเอกลกัษณ์

เป็ด ชกมวยท

หรสพ หนงัตะ

ชิงเงินรางวลัโ

ตํานานเทโวโร

 ชัน้ดาวดงึส์ 

นวนัแรม 1 ค่ํา

อาวนัแรม 8 ค

กัพระทางนํา้ 

ะเพณีชกัพระท

ณท่าเรือตลา

์ท่ีมีแหง่เดียว

ทะเล ดํานํา้ม

ะลงุ มโนราห์ 

โดยมีการจดักิ
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รหนสตูร 

 เพ่ือ

าเดือน 11 

ค่ําเดือน 

 โดยไมท่

ทางทะเล

าดท้อง

ของ

าราธอน 

์ การ

กิจกรรม



 

 

 

4)
   

ที่ตัง้ บริเวณ

ทิศเหนือผา่น

สภาพแวดล้

ประมาณ 30

กว้าง 1 กิโลเ

ประมาณ 2-5

สมบรูณ์ดี ยก

บ้านท้องศาล

ระดบัปานกล

ปะปนอยูใ่นแ

ฟองนํา้ครก ป
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ตัง้ อทุยาน

สภาพแวดล้

เส้นทางค่อน

ล่าง ลําธารแ

โดยทัว่ไปเป็น

เป็นป่าดงดิบ

ใหญ่และ ชัน้

บริเวณไหลเ่ข

) ทรัพยากรด
 4.1) การดาํ

ณทิศตะวนัตก

นอา่ววกตุม่ ห

ล้อม แนวปะก

00-800 เมตร 

เมตร ถึงระดบั

5 เมตร ปะกา

กเว้นในอา่วใน

ลา แนวปะกา

ลาง นอกจาก

แนวปะการัง 

ปลานกแก้ว ป
 4.2) การเดิ

ภาพ
นแห่งชาตเิกา

ล้อม เป็นเส้น

นข้างชนั ลดัเล

และนํา้ตกท่ียั

นป่าดิบชืน้ท่ีมี

บชืน้ เป็นป่าไ

นไม้พืน้ลา่งท่ีส

ขา ตามร่องนํ ้

ด้านกิจกรรม
านํา้ดปูะการั
เร่ิมตัง้แต่อ่า

หาดสลดั จนถึ

การังก่อตวัได้

 และกว้างท่ีสุ

บความลกึ 

ารังสว่นใหญ่

นวกตรงบริเว

ารังมีสภาพสม

กนีย้งัพบสตัว์อื

เช่น ดอกไม้ท

ปลาการ์ตนู ป
นป่าศึกษาธ

พประกอบ 40
ะพะงนั-ธารเ

นทางท่ีมีความ

ลาะไปตามนํ ้

ยงัคงความเป็

มีความอดุมส

ไม้ไม่ผลดัใบ 

สําคญั ได้แก่

นํา้ท่ีเป็นเขาหิ

ม 
รัง 
วในวกตรงบ ิ

ถึงเกาะม้า 

ด้ดีท่ีสดุ ซึง่แน

สดุบริเวณอา่ว

มีสภาพ 

วณ 

มบรูณ์ 

อ่ืนๆ  

ทะเล  

ปลาสลดิหิน 
ธรรมชาต ิ

0 อทุยานแหง่
สดจ็ 

มยาวประมาณ

า้ตกแพงน้อย

ป็นธรรมชาติ 

สมบรูณ์สงู มี

 มีสีเขียวสดต

 ตะเคียนทอ

นเป็นสว่นให

ริเวณท่ีตัง้ขอ

นวปะการังมีค

ววกตุม่ ซึง่แน

 ภาพ

งชาตเิกาะพะ

ณ 2.5 กิโลเม

ย จะพบกบัพื

 รวมทัง้กล้วย

มีไม้ยางนาท่ีมี

ตลอดปี สภ

อง กระท้อน แ

หญ่ มีพนัธุ์ไม้ที

องอําเภอเกาะ

ความกว้างมา

นวปะการังมีค

พประกอบ 39

ะงนั-ธารเสดจ็

มตร ใช้เวลาเ

ชพรรณต่างๆ

ยไม้หลากหล

มีขนาดใหญ่ขึ

าพป่ารกทึบท

และป่าดงดิบ

ท่ีสําคญั ได้แ

ะพะงนัเร่ือยขึ

ากโดยเฉล่ียก

ความ 

9 การดํานํา้ดปู

จ 

ดินประมาณ 

ๆ ทัง้ไม้ยืนต้น

ลายชนิด ส

ขึน้อยู่หนาแน

ทัง้ในเรือนยอ

บแล้ง เป็นป่าที

แก่ ไม้พลองใบ
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ขึน้ไปทาง

กว้าง  

ปะการัง 

 2 ชัว่โมง 

น พืชพืน้

สภาพป่า

น่นโดยป่า

อดของไม้

ท่ีปกคลมุ

บใหญ่ยม



 

 

 

หินหาดรุม แ

สตัว์ป่าท่ีพบ

มากมายประ

นกขนุทอง เป็

เตา่ ตะพาบน

และสตัว์ประ

และไมมี่พิษ 

สตัว์คร่ึงบกค

สว่นมากพบ

ประกอบด้วย
   

ที่ตัง้ บริเวณ

สภาพแวดล้

บริการจากท

โดยอาจจะมี

หรืออาจจะมี

ในบางท่ีพกัก็

เรือนําเท่ียวส

แล้วทางท่ีพกั

โดยตรง ซึง่จ

รอบเกาะก็ได้

 โดยคดิราคา

 ได้แก่ 10.00

เรือนําเท่ียวไ

โดยใช้เรือหา

และยมเขา มี

บ คือ สตัว์เลีย้

ะมาณ ไม่น้อ

ป็นต้น สตัว์เลื

นํา้ ซึง่อาศยัอ

ะเภทงชูนิดตา่

 เช่น งเูห่า งจู

คร่ึงนํา้ ประกอ

ตามบริเวณลํ

ย ปลาดกุ ปล
 4.3) การพา

ณหาดริน้ หาด

ล้อม การพาย

างท่ีพกั หรือรี

การทําเป็น P

มีการแนะนําห

ก็เป็นบริการฟ

สามารถตดิตอ่

กจะตดิตอ่ไป 

ะเป็นการนํา

ด้ขึน้อยูก่บัคว

ารอบเกาะ 50
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ปยงัเกาะสมยุ

างยาวเป็นเรือ
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จงอาง งเูขียว 

อบด้วย กบ เขี

ลําห้วย และสั

ลาช่อน กุ้ง ปนู
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ามต้องการข

00 บาทตอ่คน

00 น. และมีบ

ยแบบเหมาลํ

อในการให้บริก

ายาก เช่น หล

ม ประกอบด้ว

ตวั นก ประก

ระกอบด้วย  

รนํา้จืดในป่า 

ษ  

 งเูหลือม  

ขียดตา่ง ๆ 

ตัว์นํา้จืดอ่ืนๆ

นํา้จืด และเตา่
นู และเรือน
ยปาน โฉลกห

 ในพืน้ท่ีดงักว

ริการเฉพาะลู

ยรวมกบัท่ีพกั

พกัแล้ว หรือ 

ค้า สว่นบริกา

ท่ีพกั  

ถตดิตอ่ได้ท่ีหา

าดท่ีต้องการ 

องนกัท่องเท่ี

น ออกเรือ 2 ร

บริการ 

ลําเท่ียวละ 4,0

การนําเท่ียว 

ลกัเขีย้ว และ

วย กวางป่า 

กอบด้วยนกห

 

ๆ  
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นําเที่ยว 
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ลกูค้าของตน 

กดงักลา่ว 

  

าร 

  

าดตา่ง ๆ  

หรือ  

ยว 

รอบตอ่วนั 

000 บาท 

      

ะกล้วยไม้จําพ

ลิง ค่าง นาง

หลายชนิด เช่

พประกอบ 4

งศาลา 

ะเป็น 

  

     ภาพ

    ภาพประก

พวกว่านเพช

งอาย พงัพอน

น เหย่ียวแดง

1 วา่นเพชรหึ

ประกอบ 42 

กอบ 43 เรือนํ
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รหึง ส่วน

น มีอยู่

ง นกออก 

หง 

 เรือแคน ู

นําเท่ียว 
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   4.4) การประมงพืน้บ้าน 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 44 การทําประมงพืน้บ้าน 

ที่ตัง้ หมู ่1 บ้านใต้ ต.บ้านใต้ และ หมู ่7 บ้านโฉลกหลํา ต.เกาะพะงนั 

สภาพแวดล้อม เป็นการทําประมงโดยใช้อวนแบบดัง้เดมิคือ มีการวางทุ่นไว้ให้ปลามาติดอวน แล้ว

ระหว่างท่ีรอก็จะมีการตกเบ็ดไปด้วย และชาวประมงทกุคนจะทําการประมงกนัอย่างพอเพียงตาม

ฤดกูาล และท่ีกฎหมายกําหนดไว้ และในปัจจุบนัก็เป็นธุรกิจในการนําเท่ียวท่ีดีของเกาะพะงนั ใน

การนําเท่ียวไปตกปลาโดยสามารถท่ีจะติดต่อได้โดยตรงในบริเวณหาดบ้านใต้ และอ่าวโฉลกหลํา 

แต่ปัจจุบนัการทําประมงมีการใช้เคร่ืองมือท่ีผิดกฎหมาย และทําให้พืน้ท่ีท่ีไม่ได้รับอนุญาตและมี

การทําน้อยลงมาก เพราะการพัฒนาการท่องเท่ียวเข้ามาทําให้ชาวประมงเลิกทําประมงแล้วไป

ประกอบธุรกิจท่องเท่ียวท่ีได้ผลกําไรมากกวา่ 
5) ทรัพยากรด้านบริการ 
   5.1) มีโรงแรมที่พักหรือรีสอร์ทที่ได้มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 45 ท่ีพกับนเกาะพะงนั 

สภาพแวดล้อม ท่ีเกาะพะงนัสถานท่ีพกัสว่นใหญ่จะเป็นบงักะโลแบบหลงัเด่ียว หรือ 

รีสอร์ท  มีทัง้แบบแยกห้องนํา้ กบัท่ีมีห้องนํา้ในท่ีพกัเลย สว่นโรงแรมมีเพียง 2 แห่งเดียวบนเกาะช่ือ 

โรงแรมพะงนัชยั โรงแรมเอเชีย และ ตัง้อยูท่ี่หาดท้องศาลา ราคาท่ีพกัถ้าเทียบกบัสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีมีช่ือเสียงอ่ืน ๆ แล้ว นบัว่าเป็นราคาท่ีถูกมากโดยเฉพาะช่วงท่ีไม่มีเทศกาลใด ๆ และส่วนใหญ่

เป็นรีสอร์ทขนาดเลก็ มีความเป็นธรรมชาต ิและเงียบสงบ 
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   5.2) มีบริการด้านการคมนาคมขนส่งที่สะดวก 
การเดนิทางไปยงัเกาะพะงนั สามารถไปได้หลายวิธีได้แก่  

รถยนต์ส่วนตวั จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายพุทธมณฑล-นครปฐม-เพชรบุรี-

ประจวบคีรีขนัธ์-ชมุพร-สรุาษฎร์ธานี ระยะทาง 685 กิโลเมตรถึงจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี แล้วให้ใช้

เส้นทางหลวงหมายเลข 401 (ไปนครศรีธรรมราช) ผ่านอําเภอกาญจนดิษฐ์ แล้วเลีย้วซ้ายเข้าทาง

หลวงหมายเลข 4142 ราว 30 กิโลเมตรจะถึงท่าเรือบริษัท ราชา เฟอรร่ี 

รถโดยสาร และรถไฟ การเดนิทางระหวา่งกรุงเทพไปยงัจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

โดยรถทวัร์ปรับอากาศ มีหลายบริษัทให้เลือกใช้บริการอตัราคา่โดยสารรถธรรมดาคนละ 380 

บาท   รถวีไอพี คนละ 443 บาทจดุรับสง่ ผู้ โดยสารท่ีสถานีขนสง่ท่ากบู รถออกเวลาประมาณ 

19.00 น. และจากจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีสามารถท่ีจะไปขึน้เรือตอ่ไปยงัเกาะพะงนัท่ีทา่เรือดอนสกั

แตถ้่าต้องการเดนิทางมาโดยตรงจากกรุงเทพไปยงัเกาะพะงนัจะมี 999 บริษัทขนสง่ จํากดัซึง่มี

การเดนิทาง 2 เท่ียวตอ่วนั คือเวลา 19.30 น. และ 19.50 น. ราคา 880 บาท แตถ้่ามาโดยรถไฟถึง

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีสามารถท่ีจะตดิตอ่รถโดยสารได้จากเคาน์เตอร์ท่ีสถานีรถไฟ โดยรถโดยสาร

อตัราคา่โดยสาร รถธรรมดา 40 บาท ปรับอากาศ 80 บาท และรถตู้ประจําทาง 80 บาท แตถ้่า

อยากเดนิทางโดยเรือโดยสารก็จะมีบริษัทสง่เสริม และซีทาร์น หรือถ้าเป็นเรือเฟอร์ร่ีก็จะเป็นบริษัท

ราชาเฟอร์ร่ี 

 เคร่ืองบิน มี 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ –เกาะสมยุ โดยบริษัทการบินกรุงเทพฯ 

(บางกอกแอร์เวย์) โดยใช้เส้นทางกรุงเทพฯ –เกาะสมยุ ซึง่มีตารางการบินวนัละ20 เท่ียว แล้วตอ่

เรือโดยสารของบริษัทส่งเสริมบริการ หรือเรือเร็วจากบ้านบ่อผดุมาลงท่ีหาดริน้ ทัง้หมดใช้เวลา

เพียง 2 ชัว่โมงกว่า ๆ เท่านัน้ และเส้นทางกรุงเทพฯ –สรุาษฎร์ธานี โดยบริษัทการบินไทย ลงท่ีท่า

อากาศยานสรุาษฎร์ธานี ตัง้อยู่ท่ี ตําบลหวัเตย อําเภอพุนพิน ห่างจาก ตวัเมือง สรุาษฎร์ธานี

ประมาณ 20 กิโลเมตร จํานวนเท่ียวบนิมีวนัละ 2 เท่ียวบนิ 

เรือโดยสาร ระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเกาะพะงนั โดยทางเรือใช้เวลาประมาณ  2 

ชัว่โมงคร่ึง ถึงท่าเทียบเรือดอนสกั และทางรถยนต์ จากท่าเทียบเรือดอนสกั ถึงจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง โดยอําเภอเกาะพะงนั มีท่าเทียบเรือท่ีสําคญั จํานวน 4 แห่ง คือ 
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ะพะงนัเวลา 

ผอ่นตลอดกา

น 

ให้บริการนกั

รรถไฟแห่งปร

 Ticket) เพ่ือ

ดเป็นวิธีท่ีสะ

บัจํานวนนกัท

อยมีนกัท่องเที
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ะพะงนัได้ 

 

น. 

านี  5 กม.

โดยมีการ

00 น.  

05.00 น.

ารเดนิทาง  

ท่องเท่ียว

ระเทศไทย

อ อํานวย

ดวกท่ีสดุ 

ท่องเท่ียว 

ท่ียวราคา



 

 

 

การเดนิภาย
ในพื ้

1. ถนน คสล

3. ถนน คสล

5. ถนนลกูรัง

1. ร

ลงเรือเฟอร์ร่ีที

 เกาะพะงนัไ

ท่ีลาดชนั เพร

แตเ่กาะพะงนั

เหมือนเกาะส

ท่ีต้องเดนิทา

2. เช

รถจ๊ิป 800 บ

3. ร

“รถแ

ให้บ ิ

คา่ร

ขึน้อยูก่บัระย

เหมารถจากเ

ในเกาะได้ รา

4. เรื

ท้องศาลา ใน

ท่ีหาดริน้นอก

ยในเกาะพะ
พืน้ท่ีอําเภอเก

ล.สายท้องศาล

ล.สายท้องศาล

งสายท้องศาล

รถยนต์ส่วนต

ท่ีท่าเรือดอนส

ด้ แตถ่นนสว่

ราะพืน้ท่ีสว่น

นัยงัไมมี่ถนน

สมยุ จงึมีท่ีเที

งโดยเรือและ

ช่ารถขับเที่ย

บาท/วนั และม

รถสองแถว  ห

แท็กซี”่ เป็นรถ

บริการไปหาด

ถ 50-200 บา

ยะทาง เม่ือเข้

เจ้าของท่ีพกัเ

าคา 1, 500-2

รือหางยาว มี

นช่วงฟลูมนูป

กและหาดริน้ใ

งนั 
าะพะงนั  มีถ

ลา-โฉลกหลํา

ลา-วกตุม่ 

ลา- ท้องนายป

ตวั สามารถนํ

สกัไปยงัทา่เรื

นใหญ่เป็นถน

นใหญ่เป็นภเูข

นเลียบหาดรอ

ท่ียวหลายแหง่

ะเดนิเท้าตอ่ 

ยว หาเช่ารถไ

มอเตอร์ไซค์ 1

หรือท่ีคนพะงั

ถปิกอพัไมมี่ห

ตา่ง ๆ รอบเก

าท  

ข้าท่ีพกัแล้ว ส

เพ่ือไปเท่ียวห

2,500 บาท แ

มีทัง้เรือเมล์แ

ปาร์ตี ้ทกุหาด

ในเพ่ือไปหาด

ถนน หลกั ๆ ที

า  

 

ปาน  

นํารถสว่นตวั 

รอท้องศาลา 

นนดนิลกูรัง 

ขา  

บเกาะ 

ง 

 

ได้จากบริเวณ

150 บาท/วนั 

งนัเรียกวา่  

หลงัคา  

กาะ  

ามารถตดิตอ่

หาดอ่ืน ๆ 

แล้วแตร่ะยะใก

และเรือเหมา ติ

จะมีเรือมารอ

ดทางด้านตะว

ท่ีสําคญั คือ 

2. ถนน คสล

4. ถนน คสล

6. ถนน คสล

   ภาพประก

ณท้องศาลา แ

 

อ 

        ภาพปร

กล้ไกลและจํ

ตดิตอ่เหมาเรื

อรับนกัท่องเที

วนัออกท่ีไมมี่

ล.สายท้องศา

ล.สายท้องศา

ล.สายบ้านใต้

อบ 47 เดนิท

และขบัไปตาม

ระกอบ 48 เดิ

านวนคน 

รือได้จากเจ้าข

ท่ียวไปหาดริน้

มีถนนเข้าถึง 

ลา-บ้านใต้ 

ลา- ศรีธน ู

 - หาดริน้ 

ทางโดยรถยน

มหาดตา่ง ๆ ไ

ดนิทางโดยสอ

ของท่ีพกัหรือ

น สว่นเรือเมล์
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ต์สว่นตวั 

ได้แก่

องแถว 

ทา่เรือ

ล์มีบริการ



 

 

 

   
ที่ตัง้ ท่ีวา่กา

สภาพแวดล้

ได้แก่ บริเวณ

รองรับนกัทอ่

โดยมีการให้บ

แผนท่ี และใน

การเดนิทางไ

ท่ีเป็นกนัเองก

การบริการนกั
   

 หน่ว

เกาะพะงันไ

ควบคมุการท

ที่ตัง้

สภา

จากบริเวณช

ในการควบคุ

ความต้องกา

 ที่ตัง้

สภา

ท้องศาลา แ

ในบริการใน

จํานวน 35 ค

 

 

 

 5.3) มีบริกา
รอําเภอเกาะ

ล้อม ตัง้อยู่ใ

ณท้องศาลา แ

องเท่ียวได้ประ

บริการเก่ียวกั

นบางท่ีมีบริก

ไปรอบ ๆ เกา

กบันกัท่องเท่ี

กัท่องเท่ียวได้
 5.4) มีโรงพ
วยงานท่ีทําห

ได้แก่ สํานักง

ทําเนินงานทัง้
   5.4.1) สํ

ง หมู ่1 บ้านท้

าพแวดล้อม

ชมุชนมากนกั

คมุการดําเนิน

ารในการประส
   5.4.2) โ

ง หมู ่1 บ้านท

าพแวดล้อม

ต่อยู่ห่างจาก

นระดบัการพย

คน 

 

ารข้อมูล แล
ะพะงนั สมาค

ในบริเวณท่ีเป็

และโฉลกหลํา

ะมาณ 10 – 5

กบัข้อมลูการท

การให้เช่ายาน

ะด้วยโดยมีก

ยวและสามา

ด้เป็นอยา่งดี  
พยาบาลและ
หน้าท่ีในการค

งานสาธารณ

งของโรงพยาบ
สาํนักงานสา
ท้องศาลา ต.เ

 อยูใ่นบริเวณ

ก โดยมีบุคลา

นงานเก่ียวการ

สานงานด้าน
โรงพยาบาล
ท้องศาลา ต.

ม เป็นโรงพย

กพืน้ท่ีชมุชนที

ยาบาลขัน้พืน้

ภ

ละศูนย์ข้อมูล
มธุรกิจท่องเที

ป็นชมุชนขนา

า แตล่ะท่ีสาม

50 คน  

ท่องเท่ียวและ

นพาหนะใน 

การให้บริการ 

ารถให้ 

  
ะสถานบริกา
ควบคุมดูแล

ณะสุขอําเภอ

บาล สถานีอน
ธารณสุขอาํ
เกาะพะงนั 

ณท่ีเป็นศนูย์รว

ากรในการดํา

รพยาบาล แล

นการพยาบาล
เกาะพะงนั 
เกาะพะงนั 

ยาบาลเพียงแ

ท่ีสําคญัอ่ืน ๆ

น้ฐาน และน

ภาพประกอบ 

ลนักท่องเที่ย
ท่ียวเกาะพะงั

าดใหญ่ และ

มารถ 

ะ 

 

       ภาพปร
ารด้านสุขภา
เก่ียวกับด้าน

เกาะพะงันซึ่

นามยั และคลิ
าเภอเกาะพะ

วมของสถาน

าเนินงาน จําน

ละสขุภาพของ

ล และสขุภาพ

แห่งเดียวในเ

 อีกหลายแห

นวดแผนไทย

 50 โรงพยาบ

ยว 
งนั และบริษัท

เป็นศนูย์กลา

ระกอบ 49 ศนู
าพ 
นการพยาบา

ซึ่งเป็นศูนย์ก

ลนิิกทัง้หมดข
ะงนั 

นท่ีราชการหล

นวน 6 ราย มี

งทัง้อําเภอ ใน

พสามารถจะม

กาะพะงนั ตัง้

ห่ง เป็นโรงพย

 โดยมีบุคลา

บาลเกาะพะงั

ทนําเท่ียวตา่ง

างในการติดต

นย์ข้อมลูนกัท

าลและสุขภา

ลางในระดับ

ของเกาะพะงั

ายแห่ง และอ

มีหน้าท่ีเป็นศู

นกรณีท่ีนกัทอ่

มาตดิตอ่ได้จา

ัง้อยู่ใกล้บริเว

ยาบาลขนาด 

ากรได้การดํา

นั 
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ง ๆ 

ตอ่ส่ือสาร 

ท่องเท่ียว 

พภายใน

บอําเภอนี ้

นั  

อยู่ไม่ห่าง

ศนูย์กลาง

องเท่ียวมี

ากท่ีน่ี 

วณชมุชน

 30 เตียง 

าเนินงาน 
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   5.4.3) สถานีอนามัย 
 ที่ตัง้ มีอยูท่ัง้หมด 6 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามยัตําบลเกาะพะงนั 

- สถานีอนามยัตําบลบ้านใต้ 

- สถานีอนามยัตําบลเกาะเตา่ 

- สถานีอนามยับ้านโฉลกหลํา 

- สถานีอนามยับ้านท้องนายปาน 

- สถานีอนามยับ้านหาดริน้ 

สภาพแวดล้อม มีการกระจายตวัอย่างทัว่ถึงในเกาะพะงนั ให้บริการในระดบัพืน้ฐานได้ 

ได้แก่ การฉีดยา การทําแผล และการผา่ตดัเลก็ ๆ มีจํานวนบคุลากรแห่งละ 2 – 3 คน 

โดยสามารถให้บริการได้ในระดบัพืน้ฐาน และอยูไ่มไ่กลจากแหลง่ท่องเท่ียวตา่ง ๆ  
   5.4.4) คลินิกแพทย์ ร้านขายยา สถานการพยาบาล และการผดุงครรภ์ 

ที่ตัง้ มีอยูท่ัง้หมด 38 แห่งกระจายอยูท่ัว่เกาะพะงนั ได้แก่ 

-  คลนิิกแพทย์ จํานวน 4 แหง่ 

-  ร้านขายยา   จํานวน 2 แหง่ 

-  คลนิิกสถานการพยาบาล และการผดงุครรภ์ จํานวน 32 แห่ง 

สภาพแวดล้อม มีอยูม่ากมายกระจายอยูไ่ปใกล้กบัแหลง่ท่องเท่ียว โดยจะมีมากท่ีสดุอยู่

ท่ีบริเวณรอบ ๆ หาดริน้ และในคลนิิกบางแห่งจะมีแพทย์จากสมยุมาประจําอยูด้่วย และมีการ

กระจายอยา่งเพียงพอไปตามแหลง่ท่องเท่ียวตา่ง ๆ ทําให้สามารถให้บริการนกัท่องเท่ียวได้อยา่ง

ทัว่ถงึ และเป็นอยา่งดี 
   5.5) มีสถานที่จาํหน่ายสินค้าพืน้เมือง 

ที่ตัง้  1. กลุม่แมบ้่านเกษตรบ้านโฉลกหลํา หมู ่7 บ้านโฉลกหลํา ต.เกาะพะงนั 

2. กลุม่แมบ้่านเกษตรโฉลกบ้านเก่า หมู ่5 บ้านโฉลกบ้านเก่า ต.เกาะพะงนั 

3.กลุม่หตัถกรรมกะลามะพร้าว หมู ่6 บ้านหินกอง ต.เกาะพะงนั 

4. กลุม่จกัสานก้านมะพร้าว หมู ่2 บ้านในสวน ต.เกาะพะงนั 

สภาพแวดล้อม สินค้าพืน้เมืองมีการทํากนัอยู่ 2 สว่นด้วยกนั คือ มีการจดัตัง้เป็นกลุม่แม่บ้านซึง่

เกิดการรวมตวักันในช่วงท่ีไม่มีนักท่องเท่ียวแล้วว่างจากการทําธุรกิจประจําของตน ได้แก่ กลุ่ม

แม่บ้านเกษตรบ้านโฉลกหลํา ทําผลิตภณัฑ์ปลาหมึกตากแห้งโดยอาศยัภมูิปัญญาในการรักษา

คณุภาพอาหารทะเลโดยกรแปรรูปตากแห้งด้วยแสงอาทิตย์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรโฉลกบ้านเก่าทํา

ผลติภณัฑ์เปลยวนผ้ามดัย้อมท่ีใช้ผกูเปลนอนพกัผอ่นเป็นการมดัย้อมให้เกิดลวดลายบนผืนผ้าเป็น 
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ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวเกาะพะงันอย่างแท้จริงอย่างหนึ่ง กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวทํา

ผลิตภณัฑ์กระเป๋าสะพายกะลามะพร้าวท่ีใช้บรรจุธนบตัรและสิ่งของโดยรูปแบบเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะท้องถ่ิน และใช้วสัดธุรรมชาติในการสร้างงานศิลปะ กลุม่จกัสานก้านมะพร้าวทําผลิตภณัฑ์

ตะกร้าสานก้านมะพร้าวใช้ใส่อาหารและผลไม้โดยใช้วสัดใุนท้องถ่ินและฝีมือในการจกัสานของ

ชาวบ้านให้เกิดผลติภณัฑ์ในชมุชน 

อีกส่วนคือ ร้านค้าท่ีชาวบ้านมีการทํากันสืบมาการบรรพบุรุษโดยมีการใช้ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินในการทําผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ได้แก่ ขนมทองม้วน ไอศกรีมกะทิสดมะพร้าวนํา้หอมซึง่ใช้กะทิ

เป็นส่วนผสมหลกัในการผลิตและในการประกอบอาหารหวาน ไวน์มะม่วงหิมพานต์ เคร่ืองแต่ง

กายมโนราห์ซึง่เป็นชดุแตง่กายการแสดงพืน้บ้านซึง่ผลติโดยชาวบ้าน ผ้าบาติกปชูายหาด ไม้กวาด

ก้านมะพร้าว เปลยวนผ้ามดัย้อม และนํา้มนัไพรเหลืองท่ีใช้ในการแก้เคล็ด ขดัยอก แก้วิงเวียน

ศีรษะ แก้พิษแมลงกดัตอ่ย ซึง่เป็นตําหรับสมนุไพรไทยแผนโบราณ ใช้สมนุไพรในท้องถ่ิน 
   5.6) มีบริการด้านสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

การไฟฟ้าสาธารณะ ระบบการไฟฟ้าของอําเภอเกาะพะงนั อยู่ในเขตบริการไฟฟ้าของ

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคเกาะสมยุ ถนนในเขตเทศบาลท่ีมีไฟฟ้าสาธารณะได้แก่ สายท้องศาลา-บ้าน

ใต้, สายท้องศาลา-โฉลกหลํา ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ทกุครัวเรือน 

การประปา ระบบการประปาของอําเภอเกาะพะงนั อยู่ในเขตบริการประปาของการ

ประปาส่วนภูมิภาคเกาะสมุย แหล่งนํา้ท่ีใช้ผลิตนํา้ประปาได้แก่ คลองเขานบ สระขุมเหมือง 

ประชาชนในเขตเทศบาลมีนํา้ประปาท่ีสะอาดใช้อปุโภคทกุครัวเรือนอยา่งเพียงพอ 

การโทรคมนาคม/การส่ือสาร ในเขตเทศบาลมีโทรศพัท์สาธารณะให้บริการ ดงันี ้บริษัท 

TT&T จํานวน 18 จดุ 18 หมายเลของค์การโทรศพัท์ (TOT) จํานวน 39 จดุ 42 หมายเลข ในเขต

เทศบาลมีระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขา่ว อยูใ่นระหว่างการปรับปรุงระบบเทศบาลมีข่ายวิทยุ

ส่ือสารในพืน้ท่ี จํานวน 1 แห่ง โดยอยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

สํานกัปลดัเทศบาล สถานท่ีบริการอินเตอร์เน็ต จํานวน 20 แห่ง, ท่ีทําการไปรษณีย์ จํานวน 1 แห่ง

สถานีวิทยกุระจายเสียง จํานวน 1 แห่ง(พะงนัเรดโิอ ระบบ FM คล่ืนความถ่ี 88.80 MHz) 

แหล่งนํา้  ในเขตอําเภอเกาะพะงนั  มีแหลง่นํา้ธรรมชาต ิ เป็นแหลง่นํา้ผิวดนิ  ท่ีสําคญั

จํานวนทัง้สิน้ 5 คลอง ได้แก่ คลองทา่จีนและคลองบางนํา้เคม็ คลองบางเกมะรุ คลองทา่ทองเลาะ 

คลองแมห่าด และ คลองตกและคลองออก   

การชลประทาน มีการสร้างฝายนํา้ขนาดเลก็เพ่ือเก็บกกันํา้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง ได้แก่ ฝายสระ

มโนราห์ ฝายวงัไม้แดง ฝายนํา้ตกวงัทอง ฝายนํา้ตกแพง และฝายทา่นํา้โฉ 
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แห่งมีการ

ในป้ายไป

ณะป้ายยงั
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1.2 การประเมินทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 ผู้วิจยัขอนําเสนอการประเมนิทรัพยากรการท่องเท่ียวของเกาะพะงนัโดยพิจารณาจาก

คณุภาพ ความโดดเดน่ และอํานาจในการดงึดดูของทรัพยากร ดงันี ้ 
 1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   ในภาพรวมทรัพยากรธรรมชาตขิองเกาะพะงนัท่ีสําคญั ได้แก่ ชายหาด อา่ว ป่า

ไม้ และเกาะบริวารตา่ง ๆ มีคณุภาพและยงัคงความเป็นธรรมชาตอิยู ่ซึง่มีความโดดเดน่อยา่งยิง่

เม่ือเปรียบเทียบกบัเกาะสมยุท่ีได้รับการพฒันาไปมาก และสญูเสียความเป็นธรรมชาตไิปแล้ว 

เกาะพะงนัจงึมีอํานาจในการดงึดดูนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะชาวตา่งประเทศให้เดนิทางมาท่องเท่ียว 

ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาตโิดยรวม ได้แก่ ปัญหาด้านการจดัการสิง่แวดล้อม และการควบคมุ

การก่อสร้างอาคารสถานท่ีให้มีความกลมกลืน และไมทํ่าลายธรรมชาต ิ
 1.2.2 ทรัพยากรวัฒนธรรม และสิ่งที่สร้างขึน้ 

เกาะพะงันมีวัด และพระเจดีย์ท่ีสําคญักระจายอยู่รอบ ๆ เกาะ มีความเก่าแก่ 

และมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน ตลอดจนยังมีศาลเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตัง้อยู่ในภูมิทัศน์ท่ีงดงาม 

สามารถมองเห็นโค้งอ่าว และทิวมะพร้าว ซึ่งในพืน้ท่ีต่ํากว่าได้ บางแห่งเป็นท่ีนัง่วิปัสสนาอยู่ใน

สถานท่ีมีความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติ ทรัพยากรเหลา่นีมี้ปัญหา ได้แก่ วดัขาดการดแูลรักษา 

และจดัการ ตลอดจนขาดการส่ือความหมายแก่นกัท่องเท่ียวอย่างถกูต้อง อีกทัง้ยงัขาดปัจจยัใน

การบํารุงรักษาให้บริการท่ีมีคณุภาพ และเพียงพอสนองตอบความต้องการแก่นกัท่องเท่ียว 
 1.2.3 ทรัพยากรประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาล 
   งานฟลูมนูปาร์ตีน้บัเป็นทรัพยากรท่ีมีความโดดเดน่ และมีอํานาจในการดงึดดูสงู

ของเกาะพะงนั แตใ่นด้านคณุภาพผู้วิจยัเห็นวา่ งานฟลูมนูปาร์ตีมี้ปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 

เน่ืองจากผู้ ท่ีมาเข้าร่วมกิจกรรมมีจํานวนมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับได้ของพืน้ท่ี

หาดริน้ มีปัญหาด้านการกําจดัขยะ และบําบดันํา้เสียภายหลงัจากงานดงักลา่ว อีกทัง้ยงัมีปัญหา

อาชญากรรม ยาเสพย์ตดิ และศีลธรรม ในขณะท่ีประเพณีลากพระทางทะเล และเทศกาลหาหอย

กลมซึง่เป็นประเพณีพืน้บ้านของชมุชนเกาะพะงนัท่ีมีคณุภาพในการสง่เสริมจิตใจ และศีลธรรม

ของคนในท้องถ่ิน 
 1.2.4 ทรัพยากรด้านกิจกรรม 
   การดํานํา้ดปูะการัง ปะการังท่ีเกาะพะงนันบัว่ามีความสมบรูณ์อยู่ในระดบัหนึ่ง 

แต่นับว่าเป็นทรัพยากรกิจกรรมท่ีโดดเด่น และสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ทัง้ชาวไทย และ

ชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถดํานํา้ดูปะการังได้เกือบทุกหาดรอบ ๆ เกาะ ส่วน

กิจกรรมการเดินป่าความโดดเดน่ และมีอํานาจในการดงึดดูท่ีสําคญัก็คือ มีพรรณไม้หาท่ีหาชมได้
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ยากอยู่มากมายภายในป่า ได้แก่ หลกัเขีย้ว และกล้วยไม้จําพวกว่านเพชรหึงตลอดเส้นทางศกึษา

ธรรมชาต ิสว่นการทําประมงพืน้บ้าน และการการพายคายคั แคน ูและเรือนําเท่ียวก็เป็นกิจกรรมท่ี

ควรได้รับการส่งเสริมให้มากขึน้ แต่มีปัญหาในการจัดการกิจกรรมการท่องเท่ียวดังกล่าวให้

เหมาะสม โดยควรจะมีหน่วยงานกลางในการประสานงานกบัสว่นตา่ง ๆ เพ่ือจดัการการท่องเท่ียว

ให้เป็นเชิงอนุรักษ์ เช่น การตัง้ทุ่นบริเวณท่ีจอดเรือดํานํา้ และเรือประมงพืน้บ้านท่ีให้บริการกับ

นกัท่องเท่ียวในการจอดเรือ และไม่ทอดสมอลงไปกระทบกระเทือนตอ่ปะการัง และเรือดงักลา่วจะ

มีปัญหาในการบรรทุกผู้ โดยสารเกินท่ีกําหนดไว้ซึ่งก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับชีวิต และ

ทรัพย์สินของนักท่องเท่ียวได้ ในส่วนท่ีเก่ียวกับการเดินป่าศึกษาธรรมชาตินัน้ เส้นทางศึกษา

ธรรมชาตมีิทัง้ความโดดเดน่ และอํานาจในการดงึดดูสงู แตย่งัขาดบคุลากรในการนําเท่ียว และให้

ความรู้แก่นกัท่องเท่ียว อีกทัง้ยงัขาดป้ายส่ือความหมายเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกบัพรรณไม้ในเส้นทาง

ศกึษาธรรมชาตดิงักลา่วอีกด้วย 
 1.2.5 ทรัพยากรด้านบริการ 
 ในด้านท่ีพักแรม เกาะพะงันมีโรงแรม และรีสอร์ทท่ีเพียงพอสําหรับนักท่องเท่ียว มี

คุณภาพและความโดดเด่น และมีอํานาจในการดึงดูด เพราะตัง้อยู่ในภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม เป็น

ธรรมชาต ิศนูย์ข้อมลูนกัท่องเท่ียวมีคณุภาพดี สามารถส่ือสารเป็นภาษาองักฤษบริการให้ข้อมลูแก่

นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี มีความเป็นกันเอง แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีศูนย์ข้อมูลกลางเพ่ือ

ให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว และติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ หรือ

จัดการให้ข้อมูลเก่ียวกับการท่องเท่ียวอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดหา

งบประมาณในการปรับปรุง และจดัการเก่ียวกบัป้าย และส่ือตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวภายใน

เกาะพะงนัด้วย ในด้านบริการการคมนาคมยงัคงมีปัญหาในการเข้าถึงแหลง่ท่องเท่ียวสําคญั เช่น 

ถนนท่ีเข้าถึงหาดท้องนายปาน และอทุยานแห่งชาตธิารเสดจ็-เกาะพะงนั ถนนยงัคงเป็นถนนลกูรัง 

มีความโค้ง ลาดชัน และล่ืน จะเป็นอันตรายมากโดยเฉพาะในฤดูฝน ในส่วนท่ีเก่ียวกับการ

รักษาพยาบาลเกาะพะงันยังคงขาดโรงพยาบาลท่ีสามารถผ่าตดัใหญ่ได้ เข้าถึงยาก และการ

บริการยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการของทัง้นกัท่องเท่ียว และประชาชน เกาะพะงนัยงัขาดศนูย์

จําหน่ายสินค้าพืน้เมือง การสนบัสนุนด้านองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และงบประมาณ

จากภาครัฐ ตลอดจนการรวมกลุม่เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในชมุชนอีกด้วย 
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ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 2.1 ผลการศกึษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม จะแสดงผลการวเิคราะห์ตามกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 กลุม่ 

ได้แก่ กลุม่ตวัอยา่งภาครัฐ กลุม่ตวัอยา่งภาคเอกชน กลุม่ตวัอยา่งภาคประชาชน และกลุม่ตวัอยา่ง

นกัท่องเท่ียว ดงันี ้คือ 

ตาราง 2 จํานวนและร้อยละของข้อมลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่งภาครัฐ 

 

ลักษณะส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   

 ชาย 56 56.0 

 หญิง 44 44.0 

รวม 100 100.00 

2.  อาย ุ   

 15 – 24  ปี 10 10.0 

 25 – 34  ปี 46 46.0 

 35 – 44  ปี 27 27.0 

 45 – 54  ปี 15 15.0 

 มากกวา่ 54  ปีขึน้ไป 2 2.0 

รวม 100 100.00 

3. สถานภาพ   

 โสด 45 45.0 

 สมรส 55 55.0 

รวม 100 100.00 

4  ระดบัการศกึษาสงูสดุ   

 มธัยมศกึษา 11 11.0 

 ประกาศนียบตัร 5 5.0 

 อนปุริญญาหรือเทียบเท่า 9 9.0 

 ปริญญาตรี 64 64.0 

 ปริญญาโท 11 11.0 

รวม 100 100.00 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 

ลักษณะส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

5. อาชีพหลกั   

 ข้าราชการ 83 83.0 

 ข้าราชการบาํนาญ 3 3.0 

 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 14 14.0 

รวม 100 100.00 

6.  รายได้ตอ่เดือน   

 ต่ํากวา่ 5,000 บาท 2 2.0 

 5,001 – 10,000 บาท 44 44.0 

 10,001 – 20,000 บาท 35 35.0 

 20,001 – 30,000  บาท 14 14.0 

 30,001 – 40,000  บาท 3 3.0 

 40,000 บาทขึน้ไป 2 2.0 

รวม 100 100.00 

 

 จากตาราง 2 อาจสรุปได้วา่ กลุม่ตวัอยา่งภาครัฐสว่นใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 56 มีช่วงอายุ

ระหวา่ง 25 – 34 ปี ร้อยละ 46 และสว่นใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 55 มีการศกึษาระดบั

ปริญญาตรี ร้อยละ 64 อาชีพของกลุม่ตวัใหญ่สว่นใหญ่คือรับราชการ ร้อยละ 83 ซึง่มีรายได้อยู่

ระหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 44 
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ตาราง 3 จํานวนและร้อยละของข้อมลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่งภาคเอกชน 

 

ลักษณะส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   

 ชาย 37 37.0 

 หญิง 63 63.0 

รวม 100 100.00 

2.  อาย ุ   

 15 – 24  ปี 11 11.0 

 25 – 34  ปี 31 31.0 

 35 – 44  ปี 33 33.0 

 45 – 54  ปี 21 21.0 

 มากกวา่ 54  ปีขึน้ไป 4 4.0 

รวม 100 100.00 

3. สถานภาพ   

 โสด 37 37.0 

 สมรส 63 63.0 

รวม 100 100.00 

4  ระดบัการศกึษาสงูสดุ   

 ประถมศกึษา 7 7.0 

 มธัยมศกึษา 17 17.0 

 ประกาศนียบตัร 8 8.0 

 อนปุริญญาหรือเทียบเท่า 16 16.0 

 ปริญญาตรี 44 44.0 

 ปริญญาโท 8 8.0 

รวม 100 100.00 
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ลักษณะส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

5.  อาชีพหลกั   

 พอ่ค้า/นกัธุรกิจ 31 31.0 

 กิจการบริการท่ีพกั 26 26.0 

 กิจการบริการนําเท่ียว 10 10.0 

 กิจการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 12 12.0 

 กิจการเช่าอปุกรณ์ดํานํา้ 6 6.0 

 กิจการรถ/เรือเช่า 5 5.0 

 กิจการบริการกีฬาทางนํา้ เช่น เจ็ทสกี เรือแคน ู 4 4.0 

 กิจการสถานบนัเทิง เช่น ผบั คาราโอเกะ ฯลฯ 6 6.0 

รวม 100 100.00 

6.  รายได้ตอ่เดือน   

 5,001 – 10,000 บาท 26 26.0 

 10,001 – 20,000 บาท 33 33.0 

 20,001 – 30,000  บาท 12 12.0 

 30,001 – 40,000  บาท 13 13.0 

 40,000 บาทขึน้ไป 16 16.0 

รวม 100 100.00 

 

 จากตาราง 3 อาจสรุปได้วา่ กลุม่ตวัอยา่งภาคเอกชนสว่นใหญ่เป็นหญิงร้อยละ 63 มีชว่ง

อายรุะหวา่ง 35 – 44 ปี ร้อยละ 33 และสว่นใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 63 มีการศกึษาระดบั

ปริญญาตรี ร้อยละ 44 อาชีพของกลุม่ตวัใหญ่สว่นใหญ่ คือ พอ่ค้า/นกัธุรกิจ ร้อยละ 31 ซึง่มีรายได้

อยูร่ะหวา่ง 10,001 – 20,000  บาท ร้อยละ 33 
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ตาราง 4 จํานวนและร้อยละของข้อมลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่งภาคประชาชน 

 

ลักษณะส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   

 ชาย 49 49.0 

 หญิง 51 51.0 

รวม 100 100.00 

2.  อาย ุ   

 ต่ํากวา่ 15 ปี  3 3.0 

 15 – 24  ปี 26 26.0 

 25 – 34  ปี 33 33.0 

 35 – 44  ปี 17 17.0 

 45 – 54  ปี 25 25.0 

 มากกวา่ 54  ปีขึน้ไป 7 7.0 

รวม 100 100.00 

3. สถานภาพ   

 โสด 47 47.0 

 สมรส 53 53.0 

รวม 100 100.00 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ลักษณะส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

4  ระดบัการศกึษาสงูสดุ   

 ประถมศกึษา 16 16.0 

 มธัยมศกึษา 20 20.0 

 ประกาศนียบตัร 5 5.0 

 อนปุริญญาหรือเทียบเท่า 14 14.0 

 ปริญญาตรี 41 41.0 

 ปริญญาโท 4 4.0 

รวม 100 100.00 

5.  อาชีพหลกั   

 พนกังานบริษัทเอกชน 36 36.0 

 เกษตรกร 26 26.0 

 นกัเรียน/นกัศกึษา 30 30.0 

 อ่ืน ๆ 8 8.0 

รวม 100 100.00 

6.  รายได้ตอ่เดือน   

 ต่ํากวา่ 5,000 บาท 28 28.0 

 5,001 – 10,000 บาท 53 53.0 

 10,001 – 20,000 บาท 11 11.0 

 20,001 – 30,000  บาท 5 5.0 

 30,001 – 40,000  บาท 2 2.0 

 40,000 บาทขึน้ไป 1 1.0 

รวม 100 100.00 

 

 จากตาราง 4 อาจสรุปได้วา่  กลุม่ตวัอยา่งภาคประชาชนสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 

51 มีช่วงอายรุะหวา่ง 25 – 34 ปี ร้อยละ 33 และสว่นใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 53 มี

การศกึษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 41 อาชีพหลกัของกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่คือเป็นพนกังาน

บริษัทเอกชน ร้อยละ 36 ซึง่มีรายได้อยูร่ะหวา่ง  5,001 – 10,000  บาท ร้อยละ 53 
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ตาราง 5 จํานวนและร้อยละของข้อมลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว 

 

ลักษณะส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   

 ชาย 44 44.0 

 หญิง 56 56.0 

รวม 100 100.00 

2.  อาย ุ   

 ต่ํากวา่ 15 ปี  2 2.0 

 15 – 24  ปี 35 35.0 

 25 – 34  ปี 34 34.0 

 35 – 44  ปี 18 18.0 

 45 – 54  ปี 8 8.0 

 มากกวา่ 54  ปีขึน้ไป 3 3.0 

รวม 100 100.00 

3. สถานภาพ   

 โสด 72 72.0 

 สมรส 24 24.0 

 หยา่ร้าง 4 4.0 

รวม 100 100.00 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ลักษณะส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

4  ระดบัการศกึษาสงูสดุ   

 ต่ํากวา่ม.6 หรือเทียบเท่า 4 4.0 

 ปวช./ปวส. 19 19.0 

 อนปุริญญาหรือเทียบเท่า 13 13.0 

 ปริญญาตรี 42 42.0 

 ปริญญาโท 18 18.0 

 ปริญญาเอก 4 4.0 

รวม 100 100.00 

5.  อาชีพหลกั   

 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 16 16.0 

 พนกังานบริษัทเอกชน 25 25.0 

 ธุรกิจสว่นตวั 28 28.0 

 นกัเรียน/นกัศกึษา 25 25.0 

 อ่ืน ๆ 6 6.0 

รวม 100 100.00 

6.  รายได้/เงินเดือน   

 ต่ํากวา่ 5,000 USD 44 44.0 

 5,001 - 10,000 USD 22 22.0 

 10,001 – 15,000 USD 7 7.0 

 15,001 – 20,000 USD 6 6.0 

 20,001 – 25,000 USD 5 5.0 

 25,000 USD ขึน้ไป 16 16.0 

รวม 100 100.00 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ลักษณะส่วนบุคคล จาํนวน (คน) ร้อยละ 

7.  สญัชาต ิ   

อเมริกา 19 19.0 

ออสเตเรีย 7 7.0 

องักฤษ 25 25.0 

แคนนาดา 5 5.0 

ดตัช์ 8 8.0 

ผร่ังเศส 8 8.0 

เยอรมนั 4 4.0 

ไอร์แลนด์ 9 9.0 

อิตาลี 3 3.0 

ญ่ีปุ่ น 4 4.0 

นอรเวย์ 3 3.0 

สวีเดน 5 5.0 

รวม 100 100.0 
 
 
 จากตาราง 5 อาจสรุปได้วา่ กลุม่ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56 

มีช่วงอายรุะหวา่ง 15 – 24 ปี ร้อยละ 35 และสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 72 มีการศกึษา

ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 42 อาชีพหลกัของกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่คือธุรกิจสว่นตวั ร้อยละ 28 มี

รายได้ต่ํากวา่ 5,000 USD ร้อยละ 44 และสว่นใหญ่มีสญัชาตอิงักฤษร้อยละ 25 
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ผลการศกึษาลกัษณะพฤตกิรรมการท่องเท่ียว 

 

 1 ลกัษณะการเดนิทางมาทอ่งเท่ียว 

 

ตาราง 6 จํานวนร้อยละ  ของลกัษณะการเดนิทางมาท่องเท่ียวของกลุม่ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว 

ลักษณะการเดนิทาง จาํนวน (คน) ร้อยละ 

คนเดียว 43 43.0 

กลุม่เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงาน 37 37.0 

ครอบครัว 19 19.0 

อ่ืน ๆ 1 1.0 

รวม 100 100.0 

 จากตาราง 6 ผู้วิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวนิยมเดนิทางมาท่องเท่ียวคนเดียว

มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ร้อยละ 43.00 รองลงมาอนัดบั 2 เดนิทางมาท่องเท่ียวกบักลุม่เพ่ือน/เพ่ือน

ร่วมงาน ร้อยละ 37.00 และอนัดบั 3 ได้แก่ เดนิทางมาท่องเท่ียวกบัครอบครัว ร้อยละ 19.00  

 

  2 วตัถปุระสงค์ของการเดนิทางมาท่องเท่ียวในครัง้นี ้

 

ตาราง 7 จํานวนร้อยละ วตัถปุระสงค์ของการเดนิทางมาท่องเท่ียวในครัง้นี ้ 

 

วัตถุประสงค์การเดนิทาง จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1. การท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิได้แก่ ทะเล  ชายหาด สวน

เกษตร และการเดนิป่า  

21 21.0 

2. การท่องเท่ียวยามราตรีและเข้าร่วมงานฟลูมลูปาร์ตี ้ 12 12.0 

3. ทัง้ข้อ 1 และ 2 65 65.0 

4. อ่ืน ๆ 2 2.0 

รวม 100 100.00 
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 จากตาราง 7 ผู้ วิจยัพบว่า วตัถุประสงค์ของการเดินทางมาท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอย่าง

นกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่ คือ เดนิทางมาท่องเท่ียวทัง้ 2 กิจกรรม มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ร้อยละ 65.00 

รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ได้แก่ ทะเล ชายหาด สวนเกษตร และการ

เดนิป่า ร้อยละ 21.00 และอนัดบั 3 ได้แก่ การท่องเท่ียวยามราตรีและเข้าร่วมงานฟลูมลูปาร์ตี ้ร้อย

ละ 12.00 

 

  3 การพกัค้างคืนท่ีเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 

ตาราง 8 จํานวนร้อยละ การพกัค้างคืนท่ีเกาะพะงนั  ของกลุม่ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว 

 

การพกัค้างคืน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

พกัค้างคืน 94 94.0 

ไมพ่กัค้างคืน 6 6.0 

รวม 100 100.00 

 จากข้อมลูในตาราง 8 ผู้วิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งนกัทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่นิยมพกัค้างคืนท่ี

เกาะพะงนั  ร้อยละ  94.00 และไมพ่กัค้างคืน ร้อยละ 6.0 

 

  4 ประเภทท่ีพกัค้างคืน 

 

ตาราง 9 จํานวนร้อยละ ประเภทท่ีพกัค้างคืนของกลุม่ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว 

 

ประเภทที่พกัค้างคืน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

โรงแรม 25 25.0 

บงักะโล 56 56.0 

บ้านญาต/ิเพ่ือน 2 2.0 

โฮมสเตย์ 7 7.0 

อ่ืน ๆ 4 4.0 

ไมร่ะบ ุ 6 6.0 

รวม 100 100.00 
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 จากตาราง 9 ผู้วิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวนิยมพกัค้างคืนท่ีบงักะโลมากท่ีสดุเป็น

อนัดบั 1 คดิเป็นร้อยละ 56 รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โรงแรม ร้อยละ 25.00 และอนัดบั 3 ได้แก่ โฮม

เสตย์ ร้อยละ 7.00 

 

  5 ระยะเวลาท่ีพกั 

 

ตาราง 10 จํานวนร้อยละ ระยะเวลาในการพกัค้างคืนของกลุม่ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว 

ระยะเวลาที่พักค้างคืน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ํากวา่ 7 วนั 30 30.0 

1 – 2 สปัดาห์ 34 34.0 

3 – 4 สปัดาห์ 11 11.0 

มากกวา่ 4 สปัดาห์ 2 2.0 

การพํานกัระยะยาว 17 17.0 

ไมร่ะบ ุ 6 6.0 

รวม 100 100.00 

 จากตาราง 10 ผู้วิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอย่างนกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่นิยมพกัค้างคืนท่ีเกาะพะ

งนั เป็นระยะเวลา 1 – 2 สปัดาห์ มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ร้อยละ  34.00 รองลงมาอนัดบั 2  ได้แก่ 

พกัค้างคืนต่ํากวา่ 7 วนั ร้อยละ 30.00 และอนัดบั 3 ได้แก่ การพํานกัระยะยาว  ร้อยละ  17.00 
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  6 ท่ีมาของแหลง่ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัแหลง่ท่องเท่ียวท่ีเกาะพะงนั 

 

ตาราง 11 จํานวนร้อยละ ท่ีมาของแหลง่ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัแหลง่ท่องเท่ียวท่ีเกาะพะงนั  

    ของกลุม่ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว 

แหล่งข้อมูลข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยว จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพ่ือน/ญาต ิ 59 59.0 

หนงัสือพมิพ์/วารสาร 9 9.0 

ศนูย์ข้อมลูนกัท่องเท่ียว 6 6.0 

อินเตอร์เน็ต 22 22.0 

โทรทศัน์/วิทย ุ 4 4.0 

รวม 100 100.00 

 

 จากตาราง 11 ผู้วิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่เดนิทางมาท่องเท่ียวโดย

ทราบข้อมลูขา่วสารจากเพ่ือน/ญาต ิ มากเป็นอนัดบั 1 ร้อยละ 59.00 รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ 

อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 22.00 และอนัดบั 3 ได้แก่ หนงัสือพมิพ์/วารสาร ร้อยละ 9.00 

 

  7 ความต้องการกลบัมาท่องเท่ียวท่ีเกาะพะงนั 

 

ตาราง 12 จํานวนร้อยละ ความต้องการกลบัมาท่องเท่ียวท่ีเกาะพะงนั ของกลุม่ตวัอยา่ง 

    นกัท่องเท่ียว 

ความต้องการกลับมาท่องเที่ยว จาํนวน (คน) ร้อยละ 

กลบัมา 83 83.0 

ไมก่ลบัมา 9 9.0 

ไมแ่น่ใจ 8 8.0 

รวม 100 100.00 

 

 จากตาราง 12 ผู้วิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งนกัทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่จะกลบัมาท่องเท่ียวท่ีเกาะ

พะงนั อีกครัง้ มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ร้อยละ 83.00 รองลงมาอนัดบั 2 คือ ไมก่ลบัมา ร้อยละ 9.00 

และอนัดบั 3 คือ ไมแ่น่ใจ ร้อยละ 8.00 
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  8 คา่ใช้จ่ายในการท่องเท่ียวในครัง้นี ้

 

ตาราง 13 จํานวนร้อยละ  คา่ใช้จ่ายในการท่องเท่ียวในครัง้นี ้ ของกลุม่ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว 

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ํากวา่ 500 USD 4 4.0 

500 – 1,000 USD 13 13.0 

1,001 – 1,500 USD 19 19.0 

1,501 – 2,000 USD 19 19.0 

2,001 – 2,500 USD  24 24.0 

มากกวา่ 2,501 USD  21 21.0 

รวม 100 100.00 

 

 จากตาราง 13 ผู้วิจยัพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่มีคา่ใช้จ่ายในการ

ท่องเท่ียว ระหวา่ง 2,001 – 2,500 USD  มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1  ร้อยละ 24.00  รองลงมาอนัดบั 2  

ได้แก่ มีคา่ใช้จ่ายมากกวา่ 2,501 USD  ร้อยละ 21.00 และอนัดบั 3 ได้แก่  มีคา่ใช้จ่ายระหวา่ง  

1,001 – 1,500 USD และ 1,501 – 2,000 USD ร้อยละ 19.00 



ตอนที่ 2 .2 ผลการศึกษาความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ในภาพรวมด้านแนว 
     ทางการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 2.2.1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตทิี่น่าท่องเที่ยวของเกาะพะงนั จังหวัดเชียงสุราษฎร์ธานี 
ตาราง 14 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดบัความคดิเห็นตอ่แหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตทิี่น่าท่องเที่ยวของเกาะพะงนั 

 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

1. ชายหาด ได้แก่ หาดริน้ หาดท้องนาย

ปาน หาดแม่หาด หาดสน หาดยาว หาด

สลดั หาดบ้านใต้  

4.31 0.71 มาก

ที่สดุ 

4.38 0.69 มาก

ที่สดุ 

4.29 0.69 มาก

ที่สดุ 

4.34 0.57 มาก

ที่สดุ 

4.33 0.67 

 

มาก

ที่สดุ 

2.อ่าว ได้แก่ อา่วโฉลกหลํา อา่ววกตุม่  อ่าว

ในวก อ่าวหินกอง อ่าวศรีธน ู ท้องศาลา 

3.89 0.74 มาก 3.77 0.74 มาก 3.80 0.78 มาก 4.45 0.687 มาก

ที่สดุ 

3.98 0.78 มาก 

3. นํา้ตก ได้แก่ นํา้ตกแพง นํา้ตกธารเสดจ็ 

นํา้ตกธารประเวศ นํา้ตกธารประพาส 

4.10 0.86 มาก 4.01 0.88 มาก 4.11 0.88 มาก 3.67 0.84 มาก 3.97 0.88 มาก 

4. เกาะ ได้แก่ เกาะพะงนั  เกาะแตนใน  

เกาะม้า 

4.10 0.82 มาก 3.95 0.86 มาก 4.14 0.77 มาก 4.17 0.70 มาก 4.09 0.79 มาก 

5. ป่าไม้ ได้แก่ อทุยานแหง่ชาตธิารเสดจ็-

เกาะพะงนั 

4.15 0.82 มาก 3.89 0.84 มาก 4.01 0.85 มาก 4.24 0.81 มาก

ที่สดุ 

4.07 0.84 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.11 0.60 มาก 4.00 0.59 มาก 4.07 0.60 มาก 4.17 0.50 มาก 4.09 0.58 มาก 
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 ภาครัฐมีความคดิเห็นเก่ียวกบัแหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาตขิองเกาะพะงนัมีคา่เฉลี่ยของ

ระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.11 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ชายหาด 

ได้แก่ หาดริน้ หาดท้องนายปาน หาดแม่หาด หาดสน หาดยาว หาดสลดั หาดบ้านใต้ มีค่าเฉล่ีย

ของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.31 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 คือ ป่าไม้ ได้แก่ 

อทุยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงนั โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.15 อยู่ใน

ระดับมาก และอันดับ 3 คือ นํา้ตก ได้แก่ นํา้ตก ได้แก่ นํา้ตกแพง นํา้ตกธารเสด็จ นํา้ตกธาร

ประเวศ นํา้ตกธารประพาส และ เกาะ ได้แก่ เกาะ ได้แก่ เกาะพะงัน เกาะแตนใน เกาะม้า มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็น คือ 4.10 อยูใ่นระดบัมาก 

 ภาคเอกชนความคิดเห็นเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของเกาะพะงนั มีคา่เฉลี่ย

ของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.00 คะแนน อยู่ในระดบัมาก ให้ความคิดเห็นว่า ชายหาด 

ได้แก่ หาดริน้ หาดท้องนายปาน หาดแม่หาด หาดสน หาดยาว หาดสลดั หาดบ้านใต้ มีค่าเฉล่ีย

ของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.38 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุรองลงมาอนัดบั 2 คือ นํา้ตก ได้แก่ นํา้ตก

แพง นํา้ตกธารเสด็จ นํา้ตกธารประเวศ นํา้ตกธารประพาส โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 4.01 อยู่ในระดบัมากและอนัดบั 3 คือ เกาะ ได้แก่ เกาะพะงนั เกาะแตนใน เกาะม้า โดยมี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.95 อยูใ่นระดบัมาก 

 ภาคประชาชนความคิดเห็นเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของเกาะพะงันโดยมี

ค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.07 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า

ชายหาด ได้แก่ หาดริน้ หาดท้องนายปาน หาดแม่หาด หาดสน หาดยาว หาดสลดั หาดบ้านใต้ มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.29 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุรองลงมาอนัดบั 2 คือ  เกาะ ได้แก่ 

เกาะพะงนั เกาะแตนใน เกาะม้า โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.14 อยู่ในระดบัมาก 

และอนัดบั 3 คือ นํา้ตก ได้แก่ นํา้ตกแพง นํา้ตกธารเสด็จ นํา้ตกธารประเวศ นํา้ตกธารประพาส โดยมี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.11 อยูใ่นระดบัมาก 

 นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติของเกาะพะงันโดยมี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.17 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า 

อ่าว ได้แก่ อ่าวโฉลกหลํา อ่าววกตุม่ อ่าวในวก อ่าวหินกอง อ่าวศรีธน ูท้องศาลา โดยมีคา่เฉล่ียของ

ระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.45 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 คือ ชายหาด ได้แก่ หาดริน้ 

หาดท้องนายปาน หาดแม่หาด หาดสน หาดยาว หาดสลดั หาดบ้านใต้ โดยมีค่าเฉล่ียของระดบั 

ความคิดเห็นเท่ากบั 4.34 อยู่ในระดบัมาก ท่ีสดุ และอนัดบั 3 คือ ป่าไม้ ได้แก่ อทุยานแห่งชาติธาร

เสดจ็-เกาะพะงนั โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.24 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
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ภาพประกอบ 52 แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่แหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตขิองเกาะพะงนั 

 จากตาราง 14 และภาพประกอบ 52 ผู้วิจยัพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกบัแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเกาะพะงนั  มีคา่ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 

4.09  คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นที่มีต่อ ชายหาด ได้แก่ หาดริน้ หาดท้องนายปาน หาดแม่หาด หาดสน หาดยาว หาดสลดั หาดบ้านใต้ เป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่มีระดบัความคิดเห็นมากเป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.33 อยู่ในระดบัมากที่สดุ  รองลงมาอนัดบั 2 คือ เกาะ ได้แก่ 

เกาะพะงนั  เกาะแตนใน เกาะม้า คา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.09 อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3  คือ ป่าไม้   ได้แก่ อทุยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะ

พะงนั  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.07 อยูใ่นระดบัมาก 
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ภาพประกอบ 53 แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 กลุม่ที่มีตอ่แหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตขิองเกาะพะงนั 
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 2.2.2 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งที่สร้างขึน้ของเกาะพะงนั จังหวัดเชียงสุราษฎร์ธานี   
 

ตาราง 15 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดบัความคิดเห็นตอ่แหลง่ทอ่งเที่ยวทางวฒันธรรมและสิง่ที่สร้างขึน้ของเกาะพะงนั  

    จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 

ทรัพยากรวัฒนธรรมสิ่งที่สร้างขึน้ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

1. วดั ได้แก่ วดัเขาถํา้ วดัใน วดัโพธิ์  และ

วดัราษฎร์เจริญ 

3.85 0.80 มาก 3.84 0.90 มาก 3.86 0.88 มาก 3.86 0.92 มาก 3.85 0.87 มาก 

2. ศาล ได้แก่ ศาลเจ้าแม่กวนอิม 3.75 0.77 มาก 3.85 0.85 มาก 3.83 0.91 มาก 3.55 0.93 มาก 3.75 0.87 มาก 

3. พระเจดีย์ ได้แก่ พระเจดีย์ภเูขาน้อย 3.80 0.90 มาก 3.72 0.85 มาก 3.77 0.95 มาก 3.45 0.80 มาก 3.69 0.86 มาก 

4. พระพทุธบาทจําลองบนภเูขาวดัมธุร 

วราราม (วดัมะเดื่อหวาน) 

3.62 0.93 มาก 3.70 0.92 มาก 3.72 0.81 มาก 3.55 0.93 มาก 3.65 0.90 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.76 0.70 มาก 3.78 0.66 มาก 3.80 0.74 มาก 3.60 0.74 มาก 3.73 0.71 มาก 
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 ภาครัฐมีความคิดเห็นเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและสิ่งท่ีสร้างขึน้ท่ีน่า

ท่องเท่ียวของเกาะพะงนั โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.76 คะแนน อยู่ใน

ระดบัมาก โดยมีความคดิเห็นวา่ วดั ได้แก่ วดัเขาถํา้ วดัใน วดัโพธ์ิ และวดัราษฎร์เจริญ เป็นสถานท่ี

น่าท่องเท่ียวมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.85 อยู่ในระดบัมาก รองลงมา

อนัดบั 2 คือ พระเจดีย์ ได้แก่ พระเจดีย์ภูเขาน้อย ได้แก่ โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 3.80  อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 คือ ศาลศาลเจ้าแม่กวนอิมโดยมีค่าเฉล่ียของระดบั

ความคดิเห็นเท่ากบั 3.75  อยูใ่นระดบัมาก 

 ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและสิ่งท่ีสร้างขึน้ท่ีน่า

ท่องเท่ียวของเกาะพะงนั โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.78 คะแนน อยู่ใน

ระดบัมาก โดยมีความคดิเห็นวา่  ศาล ได้แก่ ศาลเจ้าแม่กวนอิม เป็นสถานท่ีน่าท่องเท่ียวมากท่ีสดุ 

โดยมีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.85  อยู่ในระดบัมาก  รองลงมาอนัดบั 2  คือ  วดั 

ได้แก่ วดัเขาถํา้  วดัใน วดัโพธ์ิ  และวดัราษฎร์เจริญ   โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 

3.84 อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3 คือ พระเจดีย์ ได้แก่ พระเจดีย์ภเูขาน้อย  โดยมีคา่เฉลี่ยของ

ระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.72  อยูใ่นระดบัมาก 

 ภาคประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและสิ่งท่ีสร้างขึน้ท่ี

น่าท่องเท่ียวของเกาะพะงนัโดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.80 คะแนน อยู่

ในระดบัมาก  โดยมีความคดิเห็นว่า  วดั  ได้แก่  วดัเขาถํา้ วดัใน วดัโพธ์ิ และวดัราษฎร์เจริญ  เป็น

สถานท่ีน่าท่องเท่ียวมากท่ีสดุ  โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.86  อยู่ในระดบัมาก  

รองลงมาอันดับ 2  คือ  ศาล ได้แก่ ศาลเจ้าแม่กวนอิม  โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 3.83  อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3 คือ พระเจดีย์ ได้แก่ พระเจดีย์ภเูขาน้อย  โดยมี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.77 อยูใ่นระดบัมาก 

 นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและสิ่งท่ีสร้างขึน้ท่ีน่า

ท่องเท่ียวของเกาะพะงนั 

โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.60 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความ

คิดเห็นว่า วดั ได้แก่ วดัเขาถํา้ วดัใน วดัโพธ์ิ  และวดัราษฎร์เจริญ เป็นสถานท่ีน่าท่องเท่ียวมาก

ท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.86  อยู่ในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 คือ 

ศาล ได้แก่ ศาลเจ้าแมก่วนอิม  และพระพทุธบาทจําลองบนภเูขาวดัมธุรวราราม (วดัมะเด่ือหวาน) 

โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากนั คือ 3.55 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 คือ พระเจดีย์ 

ได้แก่ พระเจดีย์ภเูขาน้อย  โดยมีคา่เฉล่ียของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.45  อยูใ่นระดบัมาก 
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ภาพประกอบ 54  แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่แหลง่ท่องเที่ยวทางวฒันธรรมและสิง่ที่สร้างขึน้ของเกาะพะงนั 

 จากตาราง 15 และภาพประกอบ 54 ผู้วิจยัพบวา่ ความคดิเห็นเกี่ยวกบัแหลง่ท่องเที่ยวทางวฒันธรรมและสิง่ที่สร้างขึน้ มีคา่ความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั

3.73 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคดิเห็นวา่ วดั ได้แก่ วดัเขาถํา้ วดัใน วดัโพธิ์ และวดัราษฎร์เจริญ เป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่มีระดบัความคดิเห็นมากเป็น

อนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเทา่กบั 3.85 อยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาอนัดบั 2  คือ  ศาล ได้แก่ ศาลเจ้าแมก่วนอิม  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็น

เท่ากบั 3.75 อยูใ่นระดบัมาก  และอนัดบั 3 คือ พระเจดีย์ ได้แก่ พระเจดีย์ภเูขาน้อย  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.69  อยูใ่นระดบัมาก 
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ภาพประกอบ 55  แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 กลุม่ที่มีตอ่แหลง่ท่องเที่ยวทางวฒันธรรมและสิง่ที่สร้างขึน้ของเกาะพะงนั 
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2.2.3 ประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาลที่น่าท่องเที่ยวของเกาะพะงนั จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ตาราง 16 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดบัความคดิเห็นตอ่ประเพณี วถิีชีวิต และงานเทศกาลที่นา่ท่องเที่ยวของเกาะพะงนั 

    จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 

เทศกาลงานประเพณี 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

1. งานฟลูมนูปาร์ตี ้(Full moon Party) 4.48 0.80 มาก

ที่สดุ 

4.67 0.68 มาก

ที่สดุ 

4.40 0.91 มาก

ที่สดุ 

4.53 0.78 มาก

ที่สดุ 

4.52 0.80 มาก

ที่สดุ 

2. การแขง่ขนัหาหอยกลม บ้านหินกอง 3.45 0.83 มาก 3.25 0.90 ปาน

กลาง 

3.51 0.96 มาก 4.15 0.81 มาก 3.59 0.94 มาก 

3. ประเพณีลากพระทางทะเล 4.12 0.83 มาก 3.95 0.87 มาก 4.06 0.83 มาก 3.63 0.96 มาก 3.94 0.89 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.02 0.59 มาก 3.96 0.62 มาก 3.99 0.65 มาก 4.10 0.56 มาก 4.02 0.61 มาก 
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 ภาครัฐมีความคดิเห็นเก่ียวกบัประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาลท่ีน่าท่องเท่ียวของเกาะพะ

งนั โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.02  คะแนน อยู่ในระดบัมาก   โดยมีความ

คิดเห็นว่า งานฟูลมนูปาร์ตี ้(Full moon Party)  เป็นเทศกาลงานประเพณีท่ีน่าท่องเท่ียวมากท่ีสดุ  

โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั  4.48  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 คือ   

ประเพณีลากพระทางทะเล  โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.12   อยูใ่นระดบัมาก  และ

อนัดบั 3  คือ  การแขง่ขนัหาหอยกลม บ้านหินกอง  โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.45  

อยูใ่นระดบัมาก 

 ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาลท่ีน่าท่องเท่ียวของ

เกาะพะงนั โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.96 คะแนน อยู่ในระดบัมาก  

โดยมีความคิดเห็นว่า  งานฟูลมนูปาร์ตี ้(Full moon Party)  เป็นเทศกาลงานประเพณีท่ีน่า

ท่องเท่ียวมากท่ีสดุ  โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั  4.67  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  

รองลงมาอนัดบั 2 คือ   ประเพณีลากพระทางทะเล  โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 

3.95 อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3  คือ  การแข่งขนัหาหอยกลม บ้านหินกอง  โดยมีคา่เฉลี่ยของ

ระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.95  อยูใ่นระดบัมาก   

 ภาคประชาชนความคดิเห็นเก่ียวกบัประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาลท่ีน่าท่องเท่ียวของ

เกาะพะงนัมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.99  คะแนน อยู่ในระดบัมาก   โดยมี

ความคดิเห็นวา่ งานฟลูมนูปาร์ตี ้(Full moon Party)  เป็นเทศกาลงานประเพณีท่ีน่าท่องเท่ียวมาก

ท่ีสดุ  โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.40  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 

คือ ประเพณีลากพระทางทะเล  โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.06   อยูใ่นระดบัมาก  

และอนัดบั 3  คือ  การแขง่ขนัหาหอยกลม บ้านหินกอง  โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 

3.51  อยูใ่นระดบัมาก   

 นกัท่องเท่ียว ความคิดเห็นเก่ียวกบัประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาลท่ีน่าท่องเท่ียวของ

เกาะพะงนัโดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.10  คะแนน อยู่ในระดบัมาก 

โดยมีความคิดเห็นว่า งานฟูลมนูปาร์ตี ้(Full moon Party)  เป็นเทศกาลงานประเพณีท่ีน่า

ท่องเท่ียวมากท่ีสดุ  โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั  4.53  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  

รองลงมาอนัดบั 2 คือ  การแข่งขนัหาหอยกลม บ้านหินกอง  โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 4.15   อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3  คือ ประเพณีลากพระทางทะเล โดยมีคา่เฉลี่ยของ

ระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.63  อยูใ่นระดบัมาก  
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ภาพประกอบ  56  แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม)  ที่มีตอ่ประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาลที่นา่ท่องเที่ยวของเกาะพะงนั 

 จากตาราง 16 และภาพประกอบ 56 ผู้วิจยัพบวา่ ความคดิเห็นเกี่ยวกบัประเพณี วถิีชีวิต และงานเทศกาลที่นา่ท่องเที่ยวของเกาะพะงนั มีคา่ความ

คดิเห็นโดยรวมเทา่กบั 4.02 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความเห็นวา่ งานฟลูมนูปาร์ตี ้(Full moon Party) เป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่มีระดบัความคดิเห็นมากเป็น

อนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเทา่กบั 4.52 อยูใ่นระดบัมากที่สดุ รองลงมาอนัดบั 2 คือ ประเพณีลากพระทางทะเล มีคา่เฉลีย่ของระดบัความคดิเห็น

เท่ากบั 3.94 อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบั 3  คือ  การแขง่ขนัหาหอยกลม บ้านหินกอง  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเทา่กบั 3.59  อยูใ่นระดบัมาก 
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ภาพประกอบ 57 แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 กลุม่ที่มีตอ่ประเพณี วถิีชีวิต และงานเทศกาลที่นา่ท่องเที่ยวของเกาะพะงนั 
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2.2.4 กิจกรรมที่น่าท่องเที่ยวของเกาะพะงนั จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ตาราง 17 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดบัความคดิเห็นตอ่กิจกรรมที่นา่ท่องเที่ยวของเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 

ทรัพยากรด้านกจิกรรม 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

1. การดํานํา้ดปูระการัง  4.28 0.73 มาก

ที่สดุ 

4.22 0.65 มาก

ที่สดุ 

4.15 0.87 มาก 4.20 0.88 มาก 4.21 0.78 มาก

ที่สดุ 

2. การเดนิป่าศกึษาธรรมชาต ิ 3.64 0.86 มาก 3.45 0.83 มาก 3.68 0.93 มาก 3.83 0.85 มาก 3.65 0.88 มาก 

3. การพายคายคั แคน ูและเรือทําเที่ยว 

 

3.42 0.87 มาก 3.40 0.95 ปาน

กลาง 

3.47 0.86 มาก 3.89 0.86 มาก 3.55 0.91 มาก 

4. การประมงพืน้บ้าน 3.85 0.80 มาก 3.79 0.95 มาก 3.80 0.98 มาก 3.84 0.95 มาก 3.82 0.92 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.80 0.60 มาก 3.72 0.62 มาก 3.78 0.70 มาก 3.94 0.69 มาก 3.81 0.66 มาก 
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 ภาครัฐมีความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมท่ีน่าท่องเท่ียวของเกาะพะงนัโดยมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.80  คะแนน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคดิเห็นวา่  การดํานํา้

ดปูะการัง   เป็นกิจกรรมท่ีน่าท่องเท่ียวมากท่ีสดุ  โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.28  

อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ   รองลงมาอนัดบั 2  คือการประมงพืน้บ้าน  โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความ

คดิเห็นเท่ากบั  3.85  อยูใ่นระดบัมาก  และอนัดบั 3  คือ การเดนิป่าศกึษาธรรมชาต ิโดยมีคา่เฉล่ีย

ของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.64 อยูใ่นระดบัมาก 

 ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมท่ีน่าท่องเท่ียวของเกาะพะงนัโดยมีค่าเฉลี่ย

ของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.72 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า  การ

ดํานํา้ดูปะการัง   เป็นกิจกรรมท่ีน่าท่องเท่ียวมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 4.22  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2  คือ  การประมงพืน้บ้าน  โดยมีคา่เฉล่ียของ

ระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.79 อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบั 3 คือ การเดนิป่าศกึษาธรรมชาติ  โดย

มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั   3.45   อยูใ่นระดบัมาก 

 ภาคประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมท่ีน่าท่องเท่ียวของเกาะพะงันโดยมี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.78 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็น

วา่ การดํานํา้ดปูะการัง   เป็นกิจกรรมท่ีน่าท่องเท่ียวมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็น

เท่ากบั 4.15  อยู่ในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 คือการประมงพืน้บ้าน โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบั

ความคิดเห็นเท่ากบั 3.80 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 คือ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โดยมี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.68 อยูใ่นระดบัมาก 

 นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมท่ีน่าท่องเท่ียวของเกาะพะงนัโดยมีคา่เฉล่ีย

ของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.94 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า  การ

ดํานํา้ดปูะการัง เป็นกิจกรรมท่ีน่าท่องเท่ียวมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 

4.20 อยูใ่นระดบัมาก   รองลงมาอนัดบั 2  คือ  การพายคายคั แคน ูและเรือนําเท่ียว โดยมีคา่เฉล่ีย

ของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั   3.89  อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบั 3 คือ การประมงพืน้บ้าน  โดยมี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.84 อยูใ่นระดบัมาก 
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ภาพประกอบ 58 แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่กิจกรรมการท่องเที่ยวของเกาะพะงนั  

  จากตาราง 17 และภาพประกอบ 58 ผู้วิจยัพบวา่ ความคดิเห็นเกี่ยวกบักิจกรรมการท่องเที่ยวของเกาะพะงนั มีคา่ระดบัความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 

3.81 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยให้ความเห็นว่า การดํานํา้ดปูะการัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระดบัความคิดเห็นมากเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉลี่ยของระดบัความ

คดิเห็นเท่ากบั 4.21 อยูใ่นระดบัมากที่สดุ รองลงมาอนัดบั 2  คือการประมงพืน้บ้าน มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.82 อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3  

คือ การเดนิป่าศกึษาธรรมชาต ิมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.65 อยูใ่นระดบัมาก  
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ภาพประกอบ 59  แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 กลุม่ที่มีตอ่กิจกรรมการท่องเที่ยวของเกาะพะงนั 
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  2.2.5 การบริการที่เหมาะสมของเกาะพะงนั จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตาราง 18 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดบัความคดิเห็นตอ่การบริการที่เหมาะสมของเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
 

ทรัพยากรด้านบริการ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

1. มีโรงแรมที่พกัหรือรีสอร์ทที่ได้มาตรฐาน 3.78 0.86 มาก 4.00 0.71 มาก 3.84 0.81 มาก 4.17 0.68 มาก 3.95 0.78 มาก 

2. มีบริการด้านการคมนาคมขนสง่ และการ

สื่อสารที่สะดวก 

3.52 0.81 มาก 3.54 0.90 มาก 3.69 0.86 มาก 4.00 0.93 มาก 3.69 0.90 มาก 

3. มีบริการข้อมลู และศนูย์ข้อมลู

นกัทอ่งเที่ยว 

3.71 0.99 มาก 3.78 0.98 มาก 3.98 0.85 มาก 3.75 0.90 มาก 3.81 0.94 มาก 

4. มีโรงพยาบาลและสถานบริการด้าน       

สขุภาพ  

3.24 0.93 ปาน

กลาง 

3.34 0.91 ปาน

กลาง 

3.35 0.93 ปาน

กลาง 

3.75 0.97 มาก 3.42 0.95 มาก 

5. มีสถานที่จําหน่ายสนิค้าพืน้เมือง 3.15 0.99 ปาน

กลาง 

3.49 0.92 มาก 3.40 1.01 ปาน

กลาง 

3.95 0.89 มาก 3.50 0.99 มาก 

6. มีบริการด้านสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน 3.35 0.88 ปาน

กลาง 

3.18 0.86 ปาน

กลาง 

3.45 0.86 มาก 3.79 0.89 มาก 3.44 0.90 มาก 

7. มีป้ายบอกทิศทาง ระบบสื่อความหมาย

ในสถานที่ทอ่งเที่ยว 

3.45 0.97 มาก 3.29 0.99 ปาน

กลาง 

3.61 0.93 มาก 3.74 0.88 มาก 3.52 0.96 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.46 0.69 มาก 3.52 0.63 มาก 3.62 0.65 มาก 3.88 0.62 มาก 3.62 0.66 มาก 
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 ภาครัฐมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริการท่ีเหมาะสมของเกาะพะงนัโดย มีค่าเฉล่ียของ

ระดบัความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.46 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า มีโรงแรมท่ี

พักหรือรีสอร์ทท่ีได้มาตรฐาน  เป็นบริการท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียของระดับความ

คิดเห็นเท่ากับ 3.78 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาอันดบั 2  คือ มีบริการข้อมูลและศูนย์ข้อมูล

นกัท่องเท่ียว โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.71 อยูใ่นระดบัมาก  และอนัดบั 3  คือ  

มีบริการด้านการคมนาคมขนส่ง และการส่ือสารท่ีสะดวก  โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 3.52 อยูใ่นระดบัมาก 

 ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริการท่ีเหมาะสมของเกาะพะงนั โดยมีค่าเฉล่ีย

ของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.52 คะแนน อยู่ในระดบัมาก  โดยมีความคิดเห็นว่า  มี

โรงแรมท่ีพกัหรือรีสอร์ทท่ีได้มาตรฐาน  เป็นบริการท่ีเหมาะสมมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบั

ความคิดเห็นเท่ากบั 4.00 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 คือ มีบริการข้อมลูและศนูย์ข้อมลู

นกัท่องเท่ียว  โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.78 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 คือ  

มีบริการด้านการคมนาคมขนส่ง และการส่ือสารท่ีสะดวก  โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 3.54 อยูใ่นระดบัมาก 

 ภาคประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริการท่ีเหมาะสมของเกาะพะงันโดยมี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.62 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็น

วา่  มีบริการข้อมลูและศนูย์ข้อมลูนกัท่องเท่ียว เป็นบริการท่ีเหมาะสมมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยของ

ระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.98 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2  คือ มีโรงแรมท่ีพกัหรือรีสอร์ท

ท่ีได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.84 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3  

คือ  มีบริการด้านการคมนาคมขนส่ง และการส่ือสารท่ีสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความ

คดิเห็นเท่ากบั 3.69  อยูใ่นระดบัมาก 

 นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริการท่ีเหมาะสมของเกาะพะงนัโดยมีค่าเฉล่ีย

ของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.88 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า มี

โรงแรมท่ีพกัหรือรีสอร์ทท่ีได้มาตรฐาน เป็นบริการท่ีเหมาะสมมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉล่ียของระดบั

ความคิดเห็นเท่ากบั 4.17 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2  คือ  มีบริการด้านการคมนาคม

ขนส่ง และการส่ือสารท่ีสะดวก  โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.00  อยู่ในระดบั

มาก  และอนัดบั 3  คือ มีสถานท่ีจําหน่ายสินค้าพืน้เมือง  โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 3.95  อยูใ่นระดบัมาก 
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ภาพประกอบ 60 แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่การบริการที่เหมาะสมของเกาะพะงนั 

  จากตาราง 18 และภาพประกอบ 60 ผู้วิจยัพบวา่ ความคดิเห็นเกี่ยวกบัการบริการที่เหมาะสมของเกาะพะงนั มีคา่ความคดิเห็นโดยรวมเทา่กบั 3.62 

คะแนน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคดิเห็นวา่ มีโรงแรมที่พกัหรือรีสอร์ทที่ได้มาตรฐาน เป็นบริการที่มีระดบัความคดิเห็นมากเป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยของระดบั

ความคดิเห็นเท่ากบั 3.95 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 คือ มีบริการข้อมลูและศนูย์ข้อมลูนกัทอ่งเที่ยว โดยมีคา่เฉลีย่ของระดบัความคดิเห็นเทา่กบั 3.81 

อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบั 3 คือ มีบริการด้านการคมนาคมขนสง่ และการสื่อสารที่สะดวก โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเทา่กบั 3.69  อยูใ่นระดบัมาก 

  

162 



 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

มีโร
งแร

มทีพ่
ักได้

มาต
รฐา

น

 มีบ
ริกา

รด้า
นกา

รคม
นาค

มขน
ส่ง 
การ

สื่อส
ารส

ะดว
ก

 มีบ
ริกา

รข้อ
มูล แล

ะศูน
ย์ข้อ

มูลน
กัทอ่

งเท
ีย่ว

มีโร
งพย

าบา
ลแล

ะสถ
านบ

ริกา
รด้า

นสุข
ภาพ

มีสถ
านท

ีจ่ําห
นา่ย

สินค้
าพืน้

เมือ
ง

มีบริ
การ

ด้าน
สาธ

ารณู
ปโภ

คขัน้
พืน้ฐ

าน

มีป้า
ยบอ

กทศิ
ทาง

 ระบ
บสื่อ

ควา
มหม

ายส
ถาน

ทีท่อ่
งเท
ีย่ว

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคประชาชน

นักท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 61 แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 กลุม่ที่มีตอ่การบริการที่เหมาะสมของเกาะพะงนั 
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2.3 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในการพฒันาการท่องเที่ยวเกาะพะงนั 
  2.3.1 ความคดิเห็นเกี่ยวกบัจดุแข็งของเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

ตาราง 19 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดบัความคดิเห็นตอ่จดุแข็งของเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

จุดแข็ง 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

1. มีเทศกาลฟลูมลูปาร์ตีเ้ป็นที่รู้จกักนั        

ทัว่โลก 

4.55 0.69 มาก

ที่สดุ 

4.51 0.81 มาก

ที่สดุ 

4.52 0.76 มาก

ที่สดุ 

4.63 0.56 มาก

ที่สดุ 

4.55 0.71 มาก

ที่สดุ 

2. มีทรัพยากรธรรมชาตทิี่โดดเดน่ เช่น 

ชายหาดที่สวยงาม  และนํา้ตกที่มี

ประวตัศิาสตร์อนัยาวนาน 

4.24 0.73 มาก

ที่สดุ 

4.10 0.84 มาก 4.10 0.77 มาก 4.35 0.59 มาก

ที่สดุ 

4.20 0.74 มาก 

3. มีรีสอร์ทและบงักะโลในภมูิทศัน์ที่

สวยงาม 

3.83 0.67 มาก 3.93 0.88 มาก 3.88 0.81 มาก 4.22 0.66 มาก

ที่สดุ 

3.97 0.77 มาก 

4. มีปะการังที่สวยงามและมีชื่อเสียงสําหรับ

การดํานํา้ระดบัโลก 

3.94 0.85 มาก 3.97 0.90 มาก 3.78 0.93 มาก 4.31 0.66 มาก

ที่สดุ 

4.00 0.86 มาก 

5. มีพืน้ที่เกาะม้าที่ได้รับการรับรองเป็นเกาะ

เกษตรอินทรีย์แหง่เดียวในประเทศไทย 

3.79 0.89 มาก 3.79 0.95 มาก 3.79 0.90 มาก 3.98 0.84 มาก 3.84 0.90 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.07 0.56 มาก 4.06 0.59 มาก 4.01 0.62 มาก 4.30 0.36 มาก
ที่สุด 

4.11 0.55 มาก 
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 ภาครัฐมีความคิดเห็นเก่ียวกับจุดแข็งของเกาะพะงันโดยมีค่าเฉล่ียของระดับความ

คิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.07 คะแนน อยู่ในระดบัมากโดยมีความคิดเห็นว่า มีเทศกาลฟลูมลูปาร์ตี ้

เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก เป็นจดุแข็งมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.55 อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีโดดเด่น เช่น ชายหาดท่ีสวยงาม  

และนํา้ตกท่ีมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานโดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.24 อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ  และอนัดบั 3 ได้แก่ มีปะการังท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงสําหรับการดํานํา้ระดบัโลก โดย

มีคา่เฉล่ียของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.94 อยูใ่นระดบัมาก  

 ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัจุดแข็งของเกาะพะงนัโดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความ

คิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.06  คะแนน  อยู่ในระดบัมาก   โดยมีความคิดเห็นว่า  มีเทศกาลฟูลมลู

ปาร์ตีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก  เป็นจดุแข็งมากท่ีสดุ  โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.51 

อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่  มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีโดดเด่น เช่น ชายหาดท่ี

สวยงาม และนํา้ตกท่ีมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน  โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ  

4.10  อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3 ได้แก่  มีปะการังท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงสําหรับการดํานํา้ระดบั

โลก  โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.97 อยูใ่นระดบัมาก 

 ภาคประชาชนความคิดเห็นเก่ียวกบัจดุแข็งของเกาะพะงนัโดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความ

คิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.01  คะแนน  อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า  มีเทศกาลฟูลมลู

ปาร์ตีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก เป็นจดุแข็งมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.52 

อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โดยมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีโดดเดน่ เช่น ชายหาดท่ี

สวยงาม  และนํา้ตกท่ีมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ  

4.10  อยูใ่นระดบัมาก  และอนัดบั 3 ได้แก่ มีรีสอร์ทและบงักะโลในภมูิทศัน์ท่ีสวยงาม  โดยมีคา่เฉลี่ย

ของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.88 อยูใ่นระดบัมาก 

 นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกบัจดุแข็งของเกาะพะงนัโดยมีคา่เฉล่ียของระดบัความ

คิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.30 คะแนน อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  โดยมีความคิดเห็นว่า มีเทศกาลฟลูมลู

ปาร์ตีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก เป็นจดุแข็งมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.63 

อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีโดดเด่น เช่น ชายหาดท่ี

สวยงาม  และนํา้ตกท่ีมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน  โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ  

4.35  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  และอนัดบั 3 ได้แก่   มีปะการังท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงสําหรับการดํานํา้

ระดบัโลก โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั  4.31  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
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ภาพประกอบ 62 แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่จดุแข็งของเกาะพะงนั 

 จากตาราง 19 และภาพประกอบ 62 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัจดุแข็งของเกาะพะงนั มีคา่ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.11 คะแนน อยู่ในระดบั

มาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า มีเทศกาลฟูลมลูปาร์ตีเ้ป็นที่รู้จกักนัทัว่โลก เป็นจดุแข็งมากที่สดุเป็นอนัดบั 1 โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 

4.55 อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเดน่ เช่น ชายหาดที่สวยงาม และนํา้ตกที่มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน โดยมี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.20 อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ มีปะการังที่สวยงามและมีชื่อเสียงสําหรับการดํานํา้ระดบัโลก มีคา่เฉลี่ยของ

ระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.00 อยูใ่นระดบัมาก 
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ภาพประกอบ  63  แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 กลุม่ที่มีตอ่จดุแข็งของเกาะพะงนั 
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 2.3.2 ความคดิเห็นเกี่ยวกบัจดุออ่นของเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ตาราง 20 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดบัความคดิเห็นตอ่จดุออ่นของเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

จุดอ่อน 
ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

1. การมีสว่นร่วมในการจดัการการทอ่งเที่ยว

ของชมุชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยงัมีอยู่

น้อยมาก 

3.53 0.93 มาก 3.75 0.95 มาก 3.45 0.90 มาก 4.00 0.82 มาก 3.68 0.92 มาก 

2. ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ที่ถกูทําลายจน

กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นจํานวนมาก 

3.35 0.88 ปาน

กลาง 

3.55 0.97 มาก 3.46 0.92 มาก 3.98 0.83 มาก 3.59 0.93 มาก 

3. ขาดการจดัการด้านขยะและนํา้เสียอยา่ง

ถกูต้อง 

3.89 0.94 มาก 3.89 0.98 มาก 3.85 0.86 มาก 4.38 0.74 มาก

ที่สดุ 

4.00 0.91 มาก 

4. การบริการการทอ่งเที่ยวยงัขาดมาตร-

ฐาน 

3.60 0.87 มาก 3.65 0.95 มาก 3.52 0.84 มาก 3.97 0.75 มาก 3.69 0.87 มาก 

5. การลงทนุด้านที่พกัสว่นใหญ่เป็นของ

ชาวตา่งชาต ิ

3.35 0.95 ปาน

กลาง 

3.18 0.97 ปาน

กลาง 

3.47 0.94 มาก 4.11 0.85 มาก 3.53 0.98 มาก 

6. จะมีนกัทอ่งเที่ยวมาเฉพาะในช่วง high 

season เทา่นัน้ 

3.90 0.92 มาก 3.59 0.93 มาก 3.77 0.96 มาก 3.92 0.80 มาก 3.80 0.91 มาก 

7. ขาดแหลง่นํา้ในการทําการเกษตร 3.84 0.90 มาก 3.70 0.95 มาก 3.82 0.86 มาก 4.08 0.76 มาก 3.86 0.88  มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.64 0.65 มาก 3.62 0.63 มาก 3.62 0.57 มาก 4.06 0.47 มาก 3.73 0.60 มาก 
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 ภาครัฐมีความคิดเห็นเก่ียวกบัจุดอ่อนของเกาะพะงนั มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น

โดยรวมเท่ากบั 3.64 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า จะมีนกัท่องเท่ียวมาเฉพาะ

ในช่วง high season เท่านัน้  เป็นจดุอ่อนมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 

3.90  อยู่ในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ ขาดการจดัการด้านขยะและนํา้เสียอย่างถกูต้อง  

โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั  3.89 อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3  ได้แก่  ขาด

แหลง่นํา้ในการทําการเกษตร  โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.84 อยูใ่นระดบัมาก  

 ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับจุดอ่อนของเกาะพะงัน มีค่าเฉล่ียของระดับความ

คิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.62 คะแนน อยู่ในระดบัมาก  โดยมีความคิดเห็นว่า  ขาดการจดัการด้าน

ขยะและนํา้เสียอย่างถกูต้อง  เป็นจุดอ่อนมากท่ีสดุ  โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 

3.89  อยู่ในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวของ

ชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยงัมีอยู่น้อยมากโดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.75  

อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3 ได้แก่ ขาดแหลง่นํา้ในการทําการเกษตร  โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบั

ความคดิเห็นเท่ากบั 3.70 อยูใ่นระดบัมาก 

 ภาคประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัจุดอ่อนของเกาะพะงนั มีค่าเฉลี่ยของระดบัความ

คดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.62  คะแนน  อยูใ่นระดบัมาก  โดยมีความคดิเห็นวา่  ขาดการจดัการด้าน

ขยะและนํา้เสียอย่างถกูต้อง  เป็นจดุอ่อนมากท่ีสดุ มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.85  

อยู่ในระดบัมาก   รองลงมาอนัดบั 2  ได้แก่  ขาดแหลง่นํา้ในการทําการเกษตร  โดยมีคา่เฉลี่ยของ

ระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.82 อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3  ได้แก่ จะมีนกัท่องเท่ียวมาเฉพาะ

ในช่วง high season เท่านัน้ โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.77 อยูใ่นระดบัมาก  

 นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกับจุดอ่อนของเกาะพะงันมีค่าเฉลี่ยของระดบัความ

คิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.06 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า  ขาดการจดัการด้าน

ขยะและนํา้เสียอย่างถกูต้อง  เป็นจุดอ่อนมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ  

4.38  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาอันดับ 2 ได้แก่ การลงทุนด้านท่ีพักส่วนใหญ่เป็นของ

ชาวต่างชาติ  โดยมีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั  4.11อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3 

ได้แก่ ขาดแหลง่นํา้ในการทําการเกษตร โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.08 อยู่ใน

ระดบัมาก  
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ภาพประกอบ  64  แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่จดุออ่นของเกาะพะงนั 

 จากตาราง 20 และภาพประกอบ 64 แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัจดุออ่นของเกาะพะงนั มีคา่ความคดิเห็นโดยรวมเทา่กบั 3.73 คะแนน อยูใ่นระดบั

มาก โดยแสดงความคดิเห็นวา่ ขาดการจดัการด้านขยะและนํา้เสียอยา่งถกูต้อง เป็นจดุออ่นมากที่สดุเป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 

4.00 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ ขาดแหลง่นํา้ในการทําการเกษตร มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเทา่กบั 3.86 อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบั 3 

ได้แก่ จะมีนกัท่องเที่ยวมาเฉพาะในช่วง high season เท่านัน้ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเทา่กบั 3.80 อยูใ่นระดบัมาก   
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ภาพประกอบ  65  แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 กลุม่ที่มีตอ่จดุออ่นของเกาะพะงนั 
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 2.3.3 ความคดิเห็นเกี่ยวกบัโอกาสในการพฒันาของเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ตาราง 21 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดบัความคดิเห็นตอ่โอกาสในการพฒันาของเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 

โอกาส 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

1. พฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศใน

การดํานํา้ระดบัโลก 

3.78 0.87 มาก 3.53 0.98 มาก 3.96 0.76 มาก 4.06 0.71 มาก 3.83 0.86 มาก 

2. นโยบายรัฐบาลและจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

ในการสง่เสริมการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 

3.58 0.78 มาก 3.36 0.88 ปาน

กลาง 

3.52 0.87 มาก 4.10 0.86 มาก 3.64 0.89 มาก 

3. พฒันาเป็นศนูย์กลางการท่องเที่ยวด้าน

เกษตรอินทรีย์ 

3.56 0.94 มาก 3.07 0.98 ปาน

กลาง 

3.70 0.87 มาก 3.83 0.91 มาก 3.54 0.97 มาก 

4. เป็นแหลง่ท่องเที่ยวตามเส้นทางการ

สง่เสริมการทอ่งเที่ยวของการทอ่งเที่ยวแหง่

ประเทศไทย 

3.60 0.90 มาก 3.49 0.99 มาก 3.71 0.87 มาก 3.86 0.74 มาก 3.67 0.89 มาก 

5. เป็นเป้าหมายและเชิงยทุธศาสตร์ของ

จงัหวดัในการพฒันาสนิค้าและบริการการ

ทอ่งเที่ยว 

3.60 0.88 มาก 3.41 0.95 มาก 3.72 0.91 มาก 4.02 0.78 มาก 3.69 0.91 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.62 0.68 มาก 3.37 0.76 ปาน
กลาง 

3.72 0.63 มาก 3.97 0.60 มาก 3.67 0.70 มาก 
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 ภาครัฐมีความคิดเห็นเก่ียวกบัโอกาสในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเกาะพะงนัโดยมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.62 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่าพฒันาเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในการดํานํา้ระดบัโลก เป็นโอกาสในการพฒันาการท่องเท่ียวมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียของ

ระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.78 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ เป็นแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทาง

การสง่เสริมการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและเป็นเป้าหมายและเชิงยทุธศาสตร์ของจงัหวดั

ในการพฒันาสินค้าและบริการการท่องเท่ียว โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากนั คือ 3.60 อยู่ใน

ระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ นโยบายรัฐบาลและจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีในการสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.58 อยูใ่นระดบัมาก 

ภาคเอกชนความคิดเห็นเก่ียวกบัโอกาสในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเกาะพะงนัโดยมีคา่เฉลี่ยของ

ระดบัความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.37 คะแนน อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความคดิเห็นวา่พฒันาเป็นแหลง่

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในการดํานํา้ระดบัโลกเป็นโอกาสในการพฒันาการท่องเท่ียวมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของ

ระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.53 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ เป็นแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทาง

การส่งเสริมการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 

3.49 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ เป็นเป้าหมายและเชิงยทุธศาสตร์ของจงัหวดัในการพฒันาสินค้า

และบริการการท่องเท่ียว โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.41 อยูใ่นระดบัมาก 

 ประชาชนมีความคดิเห็นเก่ียวกบัโอกาสในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเกาะพะงนัโดยมีคา่เฉลี่ยของ

ระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.72 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า  พฒันาเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในการดํานํา้ระดบัโลก  เป็นโอกาสในการพฒันาการท่องเท่ียวมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยของ

ระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.96 อยู่ในระดบัมากรองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ เป็นเป้าหมายและเชิงยทุธศาสตร์

ของจงัหวดัในการพฒันาสินค้าและบริการการท่องเท่ียว โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.72 

อยู่ในระดับมาก  และอันดับ 3ได้แก่ เป็นแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวของการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.71 อยูใ่นระดบัมาก 

 นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกบัโอกาสในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเกาะพะงนัโดยมีคา่เฉล่ีย

ของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.97 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า นโยบายรัฐบาล

และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นโอกาสในการพฒันาการท่องเท่ียวมาก

ท่ีสดุ โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.10 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ พฒันาเป็น

แหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในการดํานํา้ระดบัโลก โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.06 อยู่ในระดบั

มาก และอนัดบั 3 ได้แก่ เป็นเป้าหมายและเชิงยุทธศาสตร์ของจงัหวดัในการพฒันาสินค้าและบริการการ

ท่องเท่ียว โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.02 อยูใ่นระดบัมาก  
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ภาพประกอบ 66 แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่โอกาสในการพฒันาการท่องเที่ยวของเกาะพะงนั 

 จากตาราง 21 และภาพประกอบ 66 แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัโอกาสในการพฒันาการท่องเที่ยวของเกาะพะงนั มีคา่ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 

3.67 คะแนน อยู่ในระดบัมาก  โดยแสดงความคิดเห็นว่า พฒันาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการดํานํา้ระดบัโลก เป็นโอกาสในการพฒันาการท่องเที่ยว

มากที่สดุ เป็นอนัดบั 1 โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.83 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ เป็นเป้าหมายและเชิงยทุธศาสตร์ของ

จงัหวดัในการพฒันาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 3.69 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวตามเส้นทางการสง่เสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.67 อยูใ่นระดบัมาก 

3.83

3.64
3.54

3.67 3.69

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

พัฒ
นาเ
ป็นแ

หล่ง
ทอ่ง

เทีย่
วเชิง

นเิว
ศใน

การ
ดําน

ํา้ลึก

 นโย
บาย

รัฐฯ
และ

จังห
วัดใ

นกา
รส่ง

เสริม
การ

ทอ่ง
เทีย่

วเชิง
นเิวศ

พัฒ
นาเป็

นศูน
ย์กล

างก
ารท

อ่งเ
ทีย่ว

ด้าน
เกษ

ตรอ
ินทรี

ย์

เป็น
แหล่

งทอ่
งเท

ีย่วต
ามเ

ส้นท
างก

ารส่
งเส
ริมก

ารท
อ่งเ
ทีย่ว

เป็น
เป้า

หมา
ยแล

ะยุท
ธศา

สตร์
การ

พัฒ
นาสิ

นค้า
และ

บริก
ารท

ท.

174 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  67  แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 กลุม่ที่มีตอ่โอกาสในการพฒันาของเกาะพะงนั 
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 2.3.4  ความคดิเห็นเกี่ยวกบัอปุสรรคตอ่การพฒันาของเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 

ตาราง 22 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดบัความคดิเห็นตอ่อปุสรรคตอ่การพฒันาของเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 

อุปสรรค 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

1. ปัญหาการสนบัสนนุ และงบประมาณ

จากสว่นกลาง 

3.85 0.99 มาก 4.03 0.96 มาก 3.99 0.87 มาก 4.25 0.66 มาก

ที่สดุ 

4.03 0.89 มาก 

2. มีการลงทนุจากชาวตา่งชาตมิาก 3.53 0.95 มาก 3.66 0.99 มาก 3.65 0.89 มาก 4.06 0.81 มาก 3.73 0.93 มาก 

3. ปัญหาสงัคม ด้านยาเสพตดิ และ

อบายมขุ 

3.89 0.90 มาก 3.69 0.99 มาก 3.90 0.86 มาก 3.93 0.87 มาก 3.85 0.91 มาก 

4. ระบบสาธารณปูโภค และเส้นทางการ

คมนาคมไม่สะดวก 

3.71 0.86 มาก 3.57 0.89 มาก 3.84 0.86 มาก 4.16 0.84 มาก 3.82 0.89 มาก 

5. ไม่สามารถผลติสนิค้าอปุโภคบริโภคได้

เองอยา่งเพียงพอ 

3.62 0.87 มาก 3.61 0.97 มาก 3.84 0.87 มาก 3.90 0.91 มาก 3.74 0.91 มาก 

6. สนิค้าเกษตรที่นําเข้ามีราคาแพง 4.04 0.90 มาก 3.89 0.91 มาก 3.87 0.92 มาก 4.03 0.88 มาก 3.96 0.90 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.77 0.62 มาก 3.74 0.62 มาก 3.84 0.53 มาก 4.01 0.52 มาก 3.85 0.58 มาก 
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 ภาครัฐมีความคดิเห็นเก่ียวกบัอปุสรรคตอ่การพฒันาของเกาะพะงนั มีคา่เฉลี่ยของระดบั

ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.77 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า สินค้าเกษตรท่ี

นําเข้ามีราคาแพง เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนามากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั  4.04  อยู่ในระดบัมาก   รองลงมาอนัดบั 2  ได้แก่ ปัญหาสงัคม ด้านยาเสพติด และ

อบายมขุ  โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.89  อยูใ่นระดบัมาก  และอนัดบั 3  ได้แก่ 

ปัญหาการสนบัสนนุ และงบประมาณจากสว่นกลาง  โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 

3.85 อยูใ่นระดบัมาก 

  ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัอปุสรรคต่อการพฒันาของเกาะพะงนั มีค่าเฉล่ียของ

ระดบัความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.74 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ปัญหาการ

สนบัสนนุ และงบประมาณจากสว่นกลาง เป็นอปุสรรคต่อการพฒันามากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.03 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2  ได้แก่  สินค้าเกษตรท่ีนําเข้ามี

ราคาแพง โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.89  อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3  ได้แก่ 

ปัญหาสงัคม ด้านยาเสพติด และอบายมขุ  โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.69 อยู่

ในระดบัมาก 

 ภาคประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับอปุสรรคต่อการพฒันาของเกาะพะงนั มีค่าเฉลี่ย

ของระดบัความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.84 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคดิเห็นว่า ปัญหา

การสนบัสนนุ และงบประมาณจากส่วนกลาง เป็นอปุสรรคต่อการพฒันามากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉล่ีย

ของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.99 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ ปัญหาสงัคม ด้าน

ยาเสพติด และอบายมขุ โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.90 อยู่ในระดบัมาก  และ

อนัดบั 3 ได้แก่ สินค้าเกษตรท่ีนําเข้ามีราคาแพง  โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.87 

อยูใ่นระดบัมาก 

  นกัท่องเท่ียวมีความคดิเห็นเก่ียวกบัอปุสรรคตอ่การพฒันาของเกาะพะงนั มีคา่เฉลี่ยของ

ระดบัความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.01 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ปัญหาการ

สนบัสนนุ และงบประมาณจากสว่นกลาง เป็นอปุสรรคต่อการพฒันามากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉล่ียของ

ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาอันดับ 2 ได้แก่ ระบบ

สาธารณูปโภค และเส้นทางการคมนาคมไม่สะดวกโดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 

4.16 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ มีการลงทนุจากชาวต่างชาติมาก โดยมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.06 อยูใ่นระดบัมาก 
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ภาพประกอบ 68 แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่อปุสรรคตอ่การพฒันาของเกาะพะงนั 

 จากตาราง 22 และภาพประกอบ 68 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัอปุสรรคต่อการพฒันาของเกาะพะงนั โดยมีค่าความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.85 

คะแนน  อยูใ่นระดบัมาก โดยแสดงความคดิเห็นว่า ปัญหาการสนบัสนนุ และงบประมาณจากสว่นกลาง เป็นอปุสรรคตอ่การพฒันามากที่สดุเป็นอนัดบั 1 มี

ค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.03 อยู่ในระดบัมาก  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ สินค้าเกษตรที่นําเข้ามีราคาแพง มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 3.96 อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ ปัญหาสงัคม ด้านยาเสพตดิ และอบายมขุ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.85 อยูใ่นระดบัมาก  
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ภาพประกอบ  69  แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 กลุม่ที่มีตอ่อปุสรรคตอ่การพฒันาของเกาะพะงนั  
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 2.4 ความคดิเหน็เกี่ยวกับวิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยนื 
  2.4.1 ความคดิเห็นเกี่ยวกบัวิสยัทศัน์ในการพฒันาเกาะพะงนั 

ตาราง 23 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดบัความคดิเห็นตอ่วิสยัทศัน์ในการพฒันาเกาะพะงนั เพื่อก่อให้เกิดความยัง่ยืน 

 
วสิัยทศัน์ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

1. เกาะพะงนัจะพฒันาเป็นศนูย์กลางการ

ทอ่งเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดบัโลก 

3.92 0.95 มาก 3.75 0.83 มาก 4.08 0.90 มาก 3.83 0.84 มาก 3.90 0.89 มาก 

2. เกาะพะงนัจะพฒันาการทอ่งเที่ยวเป็นการ

ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน

รากให้เข้มแข็ง 

3.86 0.92 มาก 3.71 0.91 มาก 3.88 0.95 มาก 4.11 0.88 มาก 3.89 0.92 มาก 

3. เกาะพะงนัจะพฒันาการทอ่งเที่ยวเป็นการ

ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่

ชมุชนโดยยดึหลกัการพฒันาตามแนวทาง

เกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชมุชนสามารถพฒันา

ตวัเองได้อยา่งยัง่ยืน 

3.76 0.99 มาก 3.73 0.84 มาก 3.70 0.98 มาก 3.94 0.90 มาก 3.78 0.93 มาก 

4. เกาะพะงนัจะพฒันาการทอ่งเที่ยวเป็นการ

ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลกุจิตสํานกึด้านการ

อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒัน-

ธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

4.00 0.88 มาก 3.96 0.88 มาก 3.86 0.98 มาก 4.27 0.79 มาก

ที่สดุ 

4.02 0.89 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.89 0.81 มาก 3.79 0.69 มาก 3.88 0.79 มาก 4.04 0.65 มาก 3.90 0.74 มาก 
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  ภาครัฐมีความคดิเห็นเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ในการพฒันาเกาะพะงนั โดยมีคา่เฉล่ียของระดบั

ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.89 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า เกาะพะงนัจะ

พัฒนาการท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือปลุกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาต ิทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน เป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยของระดบั

ความคิดเห็นเท่ากบั 4.00 อยู่ในระดบัมาก อนัดบั 2 ได้แก่ เกาะพะงนัจะพฒันาเป็นศนูย์กลางการ

ท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.92  อยู่ใน

ระดบัมาก อนัดบั 3 ได้แก่ เกาะพะงนัจะพฒันาการท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือกระตุ้น

เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.86  อยู่ในระดบัมาก  และ

อนัดบั 4  ได้แก่ เกาะพะงนัจะพฒันาการท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งแก่ชมุชนโดยยดึหลกัการพฒันาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพฒันาตวัเองได้อย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยของระดบัความ

คดิเห็นเท่ากบั 3.76 อยูใ่นระดบัมาก 

 ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ในการพฒันาเกาะพะงนั โดยมีค่าเฉล่ียของ

ระดบัความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.79 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า เกาะพะงนั

จะพัฒนาการท่องเ ท่ียวเป็นการท่องเ ท่ียวเ ชิงนิเวศเ พ่ือปลุกจิตสํานึกด้านการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน เป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ย

ของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.96 อยู่ในระดบัมาก อนัดบั 2 ได้แก่ เกาะพะงนัจะพฒันาเป็น

ศนูย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก มีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 

3.75 อยู่ในระดบัมาก  อนัดบั 3 ได้แก่ เกาะพะงนัจะพฒันาการท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนโดยยึดหลกัการพฒันาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตร

ยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสาสมารถพฒันาตวัเองได้อย่างยั่งยืน มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.73  อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 4  ได้แก่ เกาะพะงนัจะ

พฒันาการท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคา่เฉลี่ย

ของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.71 อยูใ่นระดบัมาก 

 ภาคประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ในการพฒันาเกาะพะงนั โดยมีค่าเฉล่ีย

ของระดบัความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.88 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า เกาะพะ

งนัจะพฒันาเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก เป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉล่ีย

ของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.08 อยู่ในระดบัมาก อนัดบั 2 ได้แก่ เกาะพะงนัจะพฒันาการ

ท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีค่าเฉลี่ยของระดบั
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ความคิดเห็นเท่ากบั 3.88 อยู่ในระดบัมาก อนัดบั 3 ได้แก่ เกาะพะงนัจะพฒันาการท่องเท่ียวเป็น

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือปลกุจิตสํานึกด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม 

ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน  มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.86  อยู่ในระดบัมาก 

และอนัดบั 4  ได้แก่ เกาะพะงนัจะพฒันาการท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งแก่ชุมชนโดยยึดหลกัการพฒันาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพัฒนาตวัเองได้อย่างยั่งยืน  มีค่าเฉลี่ยของระดบัความ

คดิเห็นเท่ากบั 3.70  อยูใ่นระดบัมาก 

 นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกับวิสยัทัศน์ในการพัฒนาเกาะพะงัน มีค่าเฉล่ียของ

ระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.04  คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า เกาะพะงนั

จะพัฒนาการท่องเ ท่ียวเป็นการท่องเ ท่ียวเชิงนิ เวศเ พ่ือปลุกจิตสํานึกด้านการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน  เป็นอนัดบั 1  มีคา่เฉลี่ย

ของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.27  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ อนัดบั 2 ได้แก่ เกาะพะงนัจะพฒันาการ

ท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีค่าเฉลี่ยของระดบั

ความคิดเห็นเท่ากบั 4.11 อยู่ในระดบัมาก อนัดบั 3  ได้แก่ เกาะพะงนัจะพฒันาการท่องเท่ียวเป็น

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนโดยยึดหลกัการพฒันาตามแนวทางเกษตร

อินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชมุชนสามารถพฒันาตวัเองได้อย่าง

ยัง่ยืน มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.94 อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบั 4 ได้แก่ เกาะพะงนั

จะพฒันาเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก มีค่าเฉลี่ยของระดบัความ

คดิเห็นเท่ากบั 3.83 อยูใ่นระดบัมาก 
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ภาพประกอบ  70 แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่วิสยัทศัน์ในการพฒันาเกาะพะงนัเพื่อก่อให้เกิดความยัง่ยืน 

 จากตาราง 23 และภาพประกอบ 70 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัวิสยัทศัน์ในการพฒันาเกาะพะงนัเพื่อก่อให้เกิดความยัง่ยืน โดยมีค่าความคิดเห็นโดยรวม

เท่ากบั 3.90 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า เกาะพะงนัจะพฒันาการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลกุจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น มีระดบัความคิดเห็นมากที่สดุเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.02 

อยูใ่นระดบัมาก อนัดบั 2 ได้แก่ เกาะพะงนัจะพฒันาเป็นศนูย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดบัโลก  มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.90 อยู่

183 



 

 

3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40

เกา
ะพะ

งันจ
ะพัฒ

นาเ
ป็นศ

นูยก์
ลาง

การ
ท่อง

เที่ย
วทา

งทะ
เล

เกา
ะพะ

งันจ
ะพัฒ

นาก
ารท

่องเท
ี่ยวเ
ป็นก

ารท
่องเท

ี่ยวเ
ชิงน

ิเวศ

เกา
ะพะ

งันจ
ะพัฒ

นาเ
ป็นก

ารท
่องเท

ี่ยวเ
ชิงน

ิเวศ
เพื่อ

ควา
มเข้

มแข
็งฯ

เกา
ะพะ

งันจ
ะพัฒ

นาเ
ป็นก

ารท
่องเท

ี่ยวเ
ชิงน

ิเวศ
เพื่อ

ปลกุ
จิตส

าํนึก
ฯ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคประชาชน

นักท่องเที่ยว

ในระดบัมาก อนัดบั 3 ได้แก่ เกาะพะงนัจะพฒันาการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 3.89 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 4 ได้แก่ เกาะพะงนัจะพฒันาการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชนโดยยึดหลกัการ

พฒันาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพฒันาตัวเองได้อย่างยัง่ยืน มีค่าเฉลี่ยของระดับความ

คิดเห็นเทา่กบั 3.78 อยูใ่นระดบัมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 71 แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 กลุม่ที่มีตอ่วิสยัทศัน์ในการพฒันาเกาะพะงนั  
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2.4.2  ความคดิเหน็เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวสิัยทศัน์ของเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตาราง 24 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดบัความคดิเห็นตอ่ยทุธศาสตร์วา่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ 

     ของเกาะพะงนั  

ยุทธศาสตร์ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพฒันา

เกาะพะงนัเป็นศนูย์กลางการทอ่งเที่ยวเชิง

นิเวศที่มีมาตรฐานระดบัโลก 

3.98 0.90 มาก 3.91 0.92 มาก 3.91 0.91 มาก 4.25 0.73 มาก

ที่สดุ 

4.01 0.88 มาก 

ยทุธศาสตร์ที่ 2  ยทุธศาสตร์การใช้การ

ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

และการบริหารจดัการ 

3.86 0.88 มาก 3.78 0.86 มาก 3.74 0.92 มาก 4.10 0.84 มาก 3.87 0.88 มาก 

ยทุธศาสตร์ที่ 3  ยทุธศาสตร์การพฒันา

ชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรยัง่ยืน และเกษตรอินทรีย์ 

3.80 0.96 มาก 3.57 0.91 มาก 3.64 0.97 มาก 4.04 0.85 มาก 3.76 0.94 มาก 

ยทุธศาสตร์ที่ 4  ยทุธศาสตร์การปลกุจิต 

สํานกึด้านการอนรุักษ์ทรัพยากร ธรรมชาต ิ

ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น 

4.09 0.91 มาก 4.04 0.90 มาก 3.88 0.99 มาก 4.32 0.83 มาก

ที่สดุ 

4.08 0.92 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.93 0.79 มาก 3.83 0.73 มาก 3.79 0.80 มาก 4.18 0.60 มาก 3.93 0.75 มาก 
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 ภาครัฐมีความคิดเห็นเก่ียวกับของยุทธศาสตร์ของเกาะพะงนั โดยมีค่าเฉล่ียของระดบั

ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.93 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ยทุธศาสตร์ท่ี 4 

ยทุธศาสตร์การปลกุจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี 

และภมูิปัญญาท้องถ่ิน  มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์มากท่ีสดุ  เป็นอนัดบั 1 มี

ค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.09 อยู่ในระดบัมาก อนัดบั 2 ได้แก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 

ยทุธศาสตร์การพฒันาเกาะพะงนัเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก มี

ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.98 อยู่ในระดบัมาก อนัดบั 3 ได้แก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์การใช้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศกระตุ้ นเศรษฐกิจฐานรากและการบริหารจัดการ มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.86 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 4 ได้แก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

ยทุธศาสตร์การพฒันาชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ยืน และเกษตรอินทรีย์ มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั  3.80 อยูใ่นระดบัมาก 

 ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของยทุธศาสตร์และวิสยัทศัน์เกาะพะ

งนั โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.83 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความ

คิดเห็นว่า ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การปลกุจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

วิสยัทศัน์มากท่ีสดุ  เป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.04 อยู่ในระดบัมาก 

อนัดบั 2 ได้แก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเกาะพะงนัเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศท่ีมีมาตรฐานระดบัโลกมีคา่เฉล่ียของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.91 อยู่ในระดบัมาก  อนัดบั 

3ได้แก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์การใช้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการ

บริหารจดัการ  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.78 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 4 ได้แก่ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ยืน และ

เกษตรอินทรีย์  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.57 อยูใ่นระดบัมาก 

 ภาคประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของยทุธศาสตร์และวิสยัทศัน์เกาะ

พะงนั โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.79  คะแนน  อยู่ในระดบัมาก โดยมี

ความคิดเห็นว่า ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเกาะพะงนัเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์มากท่ีสดุ  เป็นอนัดบั 1  

มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.91 อยู่ในระดบัมาก อนัดบั 2 ได้แก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 4 

ยทุธศาสตร์การปลกุจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี 

และภมูิปัญญาท้องถ่ิน มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั  3.88 อยู่ในระดบัมาก  อนัดบั 3  
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ได้แก่  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์การใช้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการ

บริหารจดัการ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.74 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 4 ได้แก่ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ยืน และ

เกษตรอินทรีย์ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั  3.64 อยูใ่นระดบัมาก 

 นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของยทุธศาสตร์และวิสยัทศัน์เกาะ

พะงนั โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.18 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมี

ความคดิเห็นวา่ ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ยทุธศาสตร์การปลกุจิตสํานึกด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ินมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์

มากท่ีสดุ เป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.32  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ อนัดบั 

2 ได้แก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเกาะพะงนัเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมี

มาตรฐานระดบัโลก มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิด เห็นเท่ากบั 4.25 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ อนัดบั 3 

ได้แก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์การใช้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการ

บริหารจดัการ  มีคา่เฉล่ียของระดบัความคิด เห็นเท่ากบั 4.10  อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 4 

ได้แก่ ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ยืน 

และเกษตรอินทรีย์ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั  4.04   อยูใ่นระดบัมาก 
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ภาพประกอบ 72  แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่ยทุธศาสตร์ของเกาะพะงนั 
 จากตาราง 24 และภาพประกอบ 72 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของยทุธศาสตร์และวิสยัทศัน์ของเกาะพะงนั โดยมีค่าความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 

3.93 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์การปลกุจิตสํานึกด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และ

ภมูิปัญญาท้องถิ่น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสยัทศัน์มากที่สดุ  เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดบัมาก อนัดบั 2 ได้แก่ 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเกาะพะงนัเป็นศนูย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมาตรฐานระดบัโลก มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.01 อยู่ในระดบัมาก 

อนัดบั 3 ได้แก่ ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริหารจดัการ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.87 อยู่ใน

ระดบัมาก และอนัดบั 4 ได้แก่ ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ยืน และเกษตรอินทรีย์ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น

เทา่กบั 3.76 อยูใ่นระดบัมาก 
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ภาพประกอบ 73 แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 กลุม่ที่มีตอ่ยทุธศาสตร์ของเกาะพะงนั 
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  2.4.3 ทศันคตเิกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เกาะพะงนั   
 

ตาราง 25 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดบัความคดิเห็นตอ่ความเหมาะสมของกลยทุธ์ในแตล่ะยทุธ์ศาสตร์ เพื่อการพฒันาการ 

    ท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยืนที่เกาะพะงนั     

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกาะพะงนัเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมาตรฐานระดับโลก 
กลยุทธ์ที่ 1 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ (Land 
use) แหล่งท่องเที่ยว และกจิกรรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

3.87 0.74 มาก 3.84 0.69 มาก 3.85 0.68 มาก 4.36 0.41 มาก
ที่สุด 

3.99 0.68 มาก 

โครงการที่ 1 การแบง่พืน้ที่เป็นเขต (zoning) 

เพื่อใช้ในการทอ่งเที่ยว 

3.76 0.98 มาก 3.68 0.91 มาก 3.72 0.85 มาก 4.23 0.66 มาก

ที่สดุ 

3.85 0.88 มาก 

โครงการที่ 2 การปรับปรุงภมูิทศัน์ 3.87 0.92 มาก 3.86 0.83 มาก 3.84 0.88 มาก 4.26 0.73 มาก

ที่สดุ 

3.96 0.86  มาก 

โครงการที่ 3 การพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ 

3.92 0.91 มาก 3.90 0.84 มาก 3.88 0.94 มาก 4.30 0.66 มาก

ที่สดุ 

4.00 0.86 มาก 

โครงการที่ 4 การอนรุักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การพืน้ฟพูืน้ที่ป่า และป่าชายเลน 

3.98 0.89 มาก 3.95 0.97 มาก 3.94 0.91 มาก 4.53 0.64 มาก

ที่สดุ 

4.10 0.89 มาก 

โครงการที่ 5 การอนรุักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ทางทะเล การพืน้ฟทูะเล ปะการัง และ

ชายหาด 

4.11 0.86 มาก 4.13 0.94 มาก 4.07 0.84 มาก 4.67 0.57 มาก

ที่สดุ 

4.25 0.85 มาก

ที่สดุ 

โครงการที่ 6 พฒันาพืน้ที่เกษตร และการทํา

เกษตรกรรมให้มีมากขึน้ 

3.60 0.93 มาก 3.52 0.90 มาก 3.63 0.90 มาก 4.14 0.75 มาก 3.72 0.90 มาก 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 

4.11 0.69 มาก 4.05 0.66 มาก 4.06 0.63 มาก 4.44 0.44 มาก
ที่สุด 

4.17 0.63 มาก 

โครงการที่ 1 การจดัการคณุภาพนํา้อยา่ง

ยัง่ยืนบนเกาะพะงนั 

4.32 0.82 มาก

ที่สดุ 

4.16 0.97 มาก 4.33 0.75 มาก

ที่สดุ 

4.61 0.58 มาก

ที่สดุ 

4.36 0.81 มาก

ที่สดุ 

โครงการที่ 2 การจดัการคณุภาพอากาศ 

และเสียงตามแหลง่ทอ่งเที่ยว 

4.01 0.86 มาก 3.83 0.98 มาก 3.85 0.90 มาก 4.40 0.64 มาก

ที่สดุ 

4.02 0.88 มาก 

โครงการที่ 3 การศกึษาขีดความสามารถใน

การ รองรับของพืน้ที่แหลง่ทอ่งเที่ยวบนเกาะ

พะงนั 

3.99 0.84 มาก 3.96 0.90 มาก 3.91 0.81 มาก 4.19 0.75 มาก 4.01 0.83 มาก 

โครงการที่ 4 การจดัการขยะ และการบําบดั

นํา้เสียในแหลง่ทอ่งเที่ยว 

4.23 0.85 มาก

ที่สดุ 

4.26 0.80 มาก

ที่สดุ 

4.28 0.75 มาก

ที่สดุ 

4.66 0.61 มาก

ที่สดุ 

4.36 0.78 มาก

ที่สดุ 

โครงการที่ 5 การจดัระเบียบการจอดเรือ 

และการทอดสมอทางทะเลบริเวณชายฝั่ง 

และเกาะตา่งๆ 

4.03 0.86 มาก 4.07 0.90 มาก 3.87 0.97 มาก 4.49 0.67 มาก

ที่สดุ 

4.12 0.86 มาก 

โครงการที่ 6 การปรับปรุงซอ่มแซมถนนรอบ

เกาะให้มีคณุภาพดีเพื่อเชื่อมโยงแหลง่

ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 

4.10 0.84 มาก 4.03 0.92 มาก 4.14 0.83 มาก 4.31 0.88 มาก

ที่สดุ 

4.15 0.87 มาก 

ภาพรวม 3.99 0.66 มาก 3.95 0.62 มาก 3.96 0.59 มาก 4.40 0.39 มาก
ที่สุด 

4.07 0.60 มาก 
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 ภาครัฐมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของกลยทุธ์เพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวอย่าง

ยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 1 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั  3.99 คะแนน อยู่ในระดบั

มาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม มีความ

เหมาะสมกบัยทุธศาสตร์มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.11 อยู่ใน

ระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การจดัการ

คณุภาพนํา้อย่างยัง่ยืนบนเกาะพะงนั มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.32  อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 4 การจดัการขยะ และการบําบดันํา้เสียในแหลง่ท่องเท่ียว มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.23 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่   โครงการท่ี 6  

การปรับปรุงซอ่มแซมถนนรอบเกาะให้มีคณุภาพดีเพ่ือเช่ือมโยงแหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีคา่เฉลี่ยของ
ระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดบัมาก และกลยุทธ์ที่  1  การจัดการทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 มีค่าเฉล่ียของระดบั

ความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.87 อยูใ่นระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 

1 ได้แก่ โครงการท่ี 5 การอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางทะเล การพืน้ฟูทะเล ปะการัง และ

ชายหาด มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ 

โครงการท่ี 4 การอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การพืน้ฟพืูน้ท่ีป่า และป่าชายเลน มีคา่เฉลี่ยของ

ระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.98 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 3 การพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.92 อยูใ่นระดบัมาก 

ภาคเอกชนมีความคดิเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของกลยทุธ์เพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวอย่าง

ยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 1 มีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.95 คะแนน อยู่ในระดบัมาก 

โดยมีความคดิเห็นวา่ กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อม มีความเหมาะสม

กบัยทุธศาสตร์มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.05  อยูใ่นระดบัมาก   โดย

มีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1  ได้แก่โครงการท่ี 4 การจดัการขยะ และการบําบดันํา้

เสียในแหลง่ท่องเท่ียว มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.26  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 

2 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การจดัการคณุภาพนํา้อย่างยัง่ยืนบนเกาะพะงนั มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 4.16 อยูใ่นระดบัมากและอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 5 การจดัระเบียบการจอดเรือ และการทอดสมอ

ทางทะเลบริเวณชายฝ่ัง และเกาะตา่ง  ๆมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.07 อยูใ่นระดบัมาก 

และกลยุทธ์ที่  1  การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว มีความเหมาะสมกับ

ยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.84 อยู่ในระดบัมาก  โดยมี

โครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 5 การอนรัุกษ์ความหลากหลายทาง
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ชีวภาพ ทางทะเล การพืน้ฟทูะเล ปะการัง และชายหาด มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.13 อยูใ่น

ระดบัมาก  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 4 การอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การพืน้ฟพืูน้ท่ี

ป่า และป่าชายเลน มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.95  อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ 

โครงการท่ี 3 การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.90  อยู่ใน

ระดบัมาก 

ภาคประชาชนมีความคดิเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของกลยทุธ์เพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียว

อย่างยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.96 คะแนน อยู่ใน

ระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อม มี

ความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.06 อยู่

ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การจดัการ

คณุภาพนํา้อย่างยัง่ยืนบนเกาะพะงันมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 4 การจดัการขยะ และการบําบดันํา้เสียในแหลง่ท่องเท่ียว  มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.28 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 6 การ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบเกาะให้มีคณุภาพดีเพ่ือเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีค่าเฉลี่ยของ

ระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดบัมาก และกลยุทธ์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 มีค่าเฉล่ียของระดบั

ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.85 อยู่ในระดบัมาก  โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดเป็น

อนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 5 การอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางทะเล การพืน้ฟทูะเล ปะการัง 

และชายหาด  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.07 อยู่ในระดบัมาก  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ 

โครงการท่ี 4  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การพืน้ฟูพืน้ท่ีป่า และป่าชายเลน  มีค่าเฉล่ีย

ของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.94 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี  3 การพฒันาแหลง่

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.88 อยูใ่นระดบัมาก 

นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของกลยทุธ์เพ่ือการพฒันา การท่องเท่ียว

อยา่งยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 1 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.40 คะแนน อยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุ โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม มี

ความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.44 อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1ได้แก่ โครงการท่ี 4 การจดัการขยะ 

และการบําบดันํา้เสียในแหล่งท่องเท่ียวมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.66 อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การจดัการคณุภาพนํา้อย่างยัง่ยืนบนเกาะพะงนั มีคา่เฉล่ีย
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ของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.61  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 5 การจดั

ระเบียบการจอดเรือ และการทอดสมอทางทะเลบริเวณชายฝ่ัง และเกาะต่างๆ มีค่าเฉลี่ยของระดบัความ

คิดเห็นเท่ากบั 4.49  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และกลยุทธ์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

ด้านการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น

โดยรวมเท่ากบั 4.36 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ 

โครงการท่ี 5 การอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางทะเล การพืน้ฟทูะเล ปะการัง และชายหาด  มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.67  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 4 

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การพืน้ฟูพืน้ท่ีป่า และป่าชายเลน  มีค่าเฉล่ียของระดบัความ

คดิเห็นเท่ากบั 4.53 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 3 การพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.30 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

 ความคดิเห็นโดยรวมเก่ียวกบัความเหมาะสมของกลยทุธ์เพ่ือการพฒันาการทอ่งเท่ียวอยา่ง

ยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 1 โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.07 คะแนน อยู่ใน

ระดบัมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อม มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์มากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉลี่ยของระดบัความ

คดิเห็นเท่ากบั 4.17  อยูใ่นระดบัมาก  โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1  ได้แก่ 

โครงการท่ี  1 การจดัการคณุภาพนํา้อยา่งยัง่ยืนบนเกาะพะงนั  และโครงการท่ี 4 การจดัการขยะ และ

การบําบดันํา้เสียในแหล่งท่องเท่ียว  ซึ่งมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากัน คือ  4.36  อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 6 การปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบเกาะให้มี

คณุภาพดีเพ่ือเช่ือมโยงแหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.15 อยู่ใน

ระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 5 การจดัระเบียบการจอดเรือ และการทอดสมอทางทะเล

บริเวณชายฝ่ัง และเกาะตา่งๆ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.12  อยูใ่นระดบัมาก 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว มีความ

เหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.99 อยู่ใน

ระดบัมาก  โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 5 การอนรัุกษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางทะเล การพืน้ฟูทะเล ปะการัง และชายหาด มีค่าเฉลี่ยของระดบั

ความคิดเห็นเท่ากบั 4.25  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 4 การอนรัุกษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ การพืน้ฟูพืน้ท่ีป่า และป่าชายเลน มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 4.10 อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 3 การพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.00 อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เกาะพะงนัจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิฐานรากที่เข้มแข็งและมีระบบการบริหารจดัการที่ด ี
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการด้านการตลาด 4.14 0.58 มาก 3.97 0.62 มาก 4.01 0.62 มาก 4.22 0.50 มาก

ที่สุด 
4.08 0.59 มาก 

โครงการที่ 1 การวางแผนด้านการตลาด

แบบครบวงจร 

4.23 0.74 มาก

ที่สดุ 

4.13 0.79 มาก 4.09 0.75 มาก 4.17 0.84 มาก 4.16 0.78 มาก 

โครงการที่ 2 การสร้างภาพลกัษณ์ (Image) 

และแบรนด์ (Branding) เกาะพะงนัเป็น

แหลง่ทอ่งเที่ยวระดบันานาชาต ิ

4.33 0.75 มาก

ที่สดุ 

4.21 0.82 มาก

ที่สดุ 

4.16 0.80 มาก 4.19 0.71 มาก 4.22 0.77 มาก

ที่สดุ 

โครงการที่ 3 การสร้างเครือขา่ยเชื่อมโยง

แหลง่ทอ่งเที่ยว (Cluster) ในกลุม่เกาะทะเล

อ่าวไทย 

3.99 0.77 มาก 3.70 0.94 มาก 3.93 0.84 มาก 4.12 0.82 มาก 3.94 0.86 มาก 

โครงการที่ 4 การศกึษากลุม่นกัทอ่งเที่ยว

เป้าหมาย และสร้างกลยทุธ์ในการแขง่ขนั 

4.15 0.73 มาก 3.96 0.84 มาก 4.01 0.82 มาก 4.21 0.73 มาก

ที่สดุ 

4.08 0.79 มาก 

โครงการที่ 5 การจดัประชาสมัพนัธ์ และ

สง่เสริมการขายเกาะพะงนัโดยสร้างเวบไซต์

รวมเพื่อขายตรง 

3.98 0.85 มาก 3.83 0.95 มาก 3.87 0.96 มาก 4.41 0.70 มาก

ที่สดุ 

4.02 0.90 มาก 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสนิค้า และการ
ผลิตสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว 

4.09 0.62 มาก 4.04 0.62 มาก 4.05 0.58 มาก 4.39 0.46 มาก
ที่สุด 

4.14 0.59 มาก 

โครงการที่ 1 การเชื่อมโยงเส้นทางระหวา่ง

แหลง่ทอ่งเที่ยว 

4.02 0.72 มาก 4.01 0.82 มาก 3.88 0.70 มาก 4.58 0.64 มาก

ที่สดุ 

4.12 0.77 มาก 

โครงการที่ 2 การสร้างมาตรฐานที่พกัแรม 

และร้านอาหาร 

4.25 0.70 มาก

ที่สดุ 

4.24 0.55 มาก

ที่สดุ 

4.21 0.62 มาก

ที่สดุ 

4.34 0.71 มาก

ที่สดุ 

4.26 0.65 มาก

ที่สดุ 

โครงการที่ 3 การสร้างมาตรฐานด้านความ

ปลอดภยัของกิจกรรมการทอ่งเที่ยว 

4.07 0.89 มาก 4.06 0.93 มาก 4.08 0.90 มาก 4.37 0.77 มาก

ที่สดุ 

4.15 0.88 มาก 

โครงการที่ 4 สร้างมาตรฐานแหลง่ทอ่งเที่ยว 4.22 0.79 มาก

ที่สดุ 

4.18 0.88 มาก 4.16 0.79 มาก 4.21 0.78 มาก

ที่สดุ 

4.19 0.81 มาก 

โครงการที่ 5 การสร้างมาตรฐานด้านการ

บริการทางแหลง่ทอ่งเที่ยวอื่นๆ เช่น 

โรงพยาบาล ปั๊มนํา้มนั และห้องนํา้ 

4.13 0.79 มาก 4.09 0.83 มาก 4.13 0.84 มาก 4.44 0.70 มาก

ที่สดุ 

4.20 0.80 มาก 

โครงการที่ 6 พฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวแนวทาง

ใหม่ และประชาสมัพนัธ์ให้เป็นที่รู้จกั 

3.87 0.90 มาก 3.67 1.02 มาก 3.81 0.90 มาก 4.40 0.70 มาก

ที่สดุ 

3.94 0.92 มาก 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว 

4.13 0.59 มาก 4.06 0.49 มาก 4.06 0.53 มาก 4.17 0.60 มาก 4.10 0.56 มาก 

โครงการที่ 1 การจดัตัง้องค์กรกลางเพื่อ

บริหารจดัการการทอ่งเที่ยวเกาะพะงนัแบบ

บรูณาการ 

4.12 0.74 มาก 3.87 0.93 มาก 4.02 0.70 มาก 4.15 0.87 มาก 4.04 0.82 มาก 

โครงการที่ 2 การวางแผนยทุธศาสตร์เพื่อ

การทอ่งเที่ยวแบบบรูณาการ 

4.23 0.74 มาก

ที่สดุ 

4.50 0.64 มาก

ที่สดุ 

4.21 0.72 มาก

ที่สดุ 

4.08 0.83 มาก 4.26 0.75 มาก

ที่สดุ 

โครงการที่ 3 การรักษาและเสริมสร้างจดุ

แข็งของการทอ่งเที่ยวเกาะพะงนั 

4.31 0.73 มาก

ที่สดุ 

4.19 0.78 มาก 4.25 0.77 มาก

ที่สดุ 

4.29 0.83 มาก

ที่สดุ 

4.26 0.77 มาก

ที่สดุ 

โครงการที่ 4 การสร้างระบบฐานข้อมลูด้าน

การทอ่งเที่ยวเกาะพะงนั 

4.14 0.70 มาก 3.93 0.73 มาก 3.95 0.76 มาก 4.04 0.92 มาก 4.02 0.78 มาก  

โครงการที่ 5 การสร้างระบบการบริหาร

จดัการนกัทอ่งเที่ยว 

4.21 0.74 มาก

ที่สดุ 

4.22 0.68 มาก

ที่สดุ 

4.22 0.68 มาก

ที่สดุ 

4.17 0.87 มาก 4.21 0.74 มาก

ที่สดุ 

โครงการที่ 6 การแสวงหาแหลง่เงินทนุเพื่อ

พฒันาการทอ่งเที่ยวโดยเน้นการลงทนุของ

ชาวไทยให้มีมากขึน้ 

3.79 0.92 มาก 3.63 0.99 มาก 3.71 0.90 มาก 4.26 0.93 มาก

ที่สดุ 

3.85 0.97 มาก 

ภาพรวม 4.12 0.52 มาก 4.02 0.48 มาก 4.04 0.48 มาก 4.26 0.44 มาก
ที่สุด 

4.11 0.49 มาก 
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 ภาครัฐมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์เพ่ือการพฒันา การท่องเท่ียว

อยา่งยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 2 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.12 คะแนน อยู่ใน

ระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการด้านการ ตลาด มีความเหมาะสมกบั

ยทุธศาสตร์มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.14 อยู่ในระดบั

มาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดเป็นอันดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การสร้าง

ภาพลกัษณ์(Image) และแบรนด์ (Branding) เกาะพะงนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวระดบันานาชาติ มี

ค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาอันดบั 2 ได้แก่ 

โครงการท่ี 1 การวางแผนด้านการตลาดแบบครบวงจร มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 

4.23 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 4 การศกึษากลุ่มนกัท่องเท่ียวเป้าหมาย 

และสร้างกลยทุธ์ในการแขง่ขนั มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.15  อยูใ่นระดบัมาก  

กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์มาก

ท่ีสดุเป็นอนัดบั 2 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.13 อยู่ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมี

ความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 3 การรักษาและเสริมสร้างจุดแข็งของการ

ท่องเท่ียวเกาะพะงนั มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.31 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมา

อนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การวางแผนยทุธศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียวแบบบรูณาการ มีคา่เฉลี่ยของ

ระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.23 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 5 การสร้างระบบ

การบริหารจดัการนกัท่องเท่ียว  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.21 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสินค้า และการผลิตสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว มีความ

เหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 3 มีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.09 อยู่

ในระดบัมาก  โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1  ได้แก่  โครงการท่ี 2  การ

สร้างมาตรฐานท่ีพักแรม และร้านอาหาร มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.25 อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 4 สร้างมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว มีคา่เฉล่ีย

ของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.22  อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 5 การสร้าง

มาตรฐานด้านการบริการทางแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น โรงพยาบาล ป๊ัมนํา้มนั และห้องนํา้ มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.13  อยูใ่นระดบัมาก  

 ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 2  มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.02 

คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 
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4.06 อยู่ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 2 

การวางแผนยทุธศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียวแบบบรูณาการ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 

4.50 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 5 การสร้างระบบการบริหารจดัการ

นกัท่องเท่ียว  มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.22 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 

ได้แก่ โครงการท่ี 3 การรักษาและเสริมสร้างจดุแข็งของการท่องเท่ียวเกาะพะงนั มีค่าเฉลี่ยของ

ระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.19 อยูใ่นระดบัมาก 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสินค้า และการผลิตสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว มีความ

เหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 มีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.04 อยู่

ในระดบัมาก  โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1  ได้แก่  โครงการท่ี 2  การ

สร้างมาตรฐานท่ีพักแรม และร้านอาหาร มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.24 อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 4 สร้างมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว มีคา่เฉล่ีย

ของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.18 อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3 ได้แก่  โครงการท่ี 5 การสร้าง

มาตรฐานด้านการบริการทางแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น โรงพยาบาล ป๊ัมนํา้มนั และห้องนํา้ มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.09 อยูใ่นระดบัมาก  

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการด้านการตลาด มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 3 

มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.97  อยู่ในระดบัมาก  โดยมีโครงการท่ีมีความ

เหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การสร้างภาพลกัษณ์ (Image) และแบรนด์ 

(Branding) เกาะพะงนัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวระดบันานาชาติ  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 

4.21  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่  โครงการท่ี 1 การวางแผนด้านการตลาดแบบ

ครบวงจร มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.13  อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3  ได้แก่  

โครงการท่ี 4 การศึกษากลุ่มนกัท่องเท่ียวเป้าหมาย และสร้างกลยทุธ์ในการแข่งขนั  มีค่าเฉลี่ยของ

ระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.96 อยูใ่นระดบัมาก  

 ภาคประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 2 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.04 

คะแนน อยู่ในระดบัมาก  โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

มีความเหมาะสมกับยทุธศาสตร์มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 

4.06 อยู่ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1  ได้แก่ โครงการท่ี 3 

การรักษาและเสริมสร้างจุดแข็งของการท่องเท่ียวเกาะพะงนั มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 4.25 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 5 การสร้างระบบการบริหาร
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จดัการนกัท่องเท่ียว มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.22 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 

3 ได้แก่  โครงการท่ี 2 การวางแผนยทุธศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ  มีค่าเฉล่ียของ

ระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.21 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสินค้า และการผลิตสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว มีความ

เหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 มีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.05 อยู่

ในระดบัมาก  โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การ

สร้างมาตรฐานท่ีพกัแรม และร้านอาหาร  มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.21  อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่  โครงการท่ี 4 สร้างมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว มีคา่เฉล่ีย

ของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.16  อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 5 การสร้าง

มาตรฐานด้านการบริการทางแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น โรงพยาบาล ป๊ัมนํา้มนั และห้องนํา้ มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.13  อยูใ่นระดบัมาก  

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการด้านการตลาด มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 3 

มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.01 อยู่ในระดบัมาก  โดยมีโครงการท่ีมีความ

เหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การสร้างภาพลกัษณ์ (Image) และแบรนด์ 

(Branding) เกาะพะงนัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวระดบันานาชาติ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 

4.16 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การวางแผนด้านการตลาดแบบครบวงจร 

มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.09 อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3  ได้แก่  โครงการท่ี 4 

การศึกษากลุ่มนักท่องเท่ียวเป้าหมาย และสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน มีค่าเฉลี่ยของระดบัความ

คดิเห็นเท่ากบั 4.01  อยูใ่นระดบัมาก  

นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 2 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.26 

คะแนน อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสินค้า และการผลิต

สินค้าเพื่อการท่องเที่ยว มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉลี่ยของ

ระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.39  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสม

มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การเช่ือมโยงเส้นทางระหว่างแหลง่ท่องเท่ียว  มีค่าเฉลี่ย

ของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.58  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่    โครงการท่ี  5  

การสร้างมาตรฐานด้านการบริการทางแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น โรงพยาบาล ป๊ัมนํา้มนั และห้องนํา้ 

มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.44 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 6  
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พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวแนวทางใหม่ และประชาสมัพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จัก มีค่าเฉลี่ยของระดบัความ

คดิเห็นเท่ากบั 4.40  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการด้านการตลาด มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 

มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีโครงการท่ีมี

ความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 5 การจดัประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการ

ขายเกาะพะงนัโดยสร้างเวบไซต์รวมเพ่ือขายตรง มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.41  อยู่

ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 4 การศกึษากลุม่นกัท่องเท่ียวเป้าหมาย และ

สร้างกลยทุธ์ในการแขง่ขนัมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.21  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และ

อนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การสร้างภาพลกัษณ์ (Image) และแบรนด์ (Branding) เกาะพะงนัเป็น

แหลง่ท่องเท่ียวระดบันานาชาต ิมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.19 อยูใ่นระดบัมาก  

กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์เป็น

อนัดบั 3 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.17 อยู่ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความ

เหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 3 การรักษาและเสริมสร้างจุดแข็งของการ

ท่องเท่ียวเกาะพะงนั มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.29 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ รองลงมา

อนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 6 การแสวงหาแหลง่เงินทนุเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวโดยเน้นการลงทนุ

ของชาวไทยให้มีมากขึน้  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.26 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และ

อนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 5 การสร้างระบบการบริหารจดัการนกัท่องเท่ียว มีคา่เฉล่ียของระดบั

ความคดิเห็นเท่ากบั 4.17  อยูใ่นระดบัมาก 

 ความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 2 โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.11 

คะแนน  อยู่ในระดบัมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสินค้า และการผลิต

สินค้าเพื่อการท่องเที่ยว มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉลี่ยของ

ระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.14 อยู่ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ

เป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การสร้างมาตรฐานท่ีพกัแรม และร้านอาหาร มีคา่เฉล่ียของระดบั

ความคิดเห็นเท่ากบั 4.26  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 5 การสร้าง

มาตรฐานด้านการบริการทางแหลง่ท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น โรงพยาบาล ป๊ัมนํา้มนั และห้องนํา้ มีคา่เฉลี่ย

ของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.20  อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 4 สร้าง

มาตรฐานแหลง่ท่องเท่ียว  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.19 อยูใ่นระดบัมาก  
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กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็น

อนัดบั 2 มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.10 อยู่ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความ

เหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การวางแผนยทุธศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียวแบบ

บูรณาการ และโครงการท่ี 3 การรักษาและเสริมสร้างจุดแข็งของการท่องเท่ียวเกาะพะงนั ซึ่งมี

ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากัน คือ 4.26 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ 
โครงการท่ี 5 การสร้างระบบการบริหารจดัการนกัท่องเท่ียว มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 

4.21 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ การจดัตัง้องค์กรกลางเพ่ือบริหารจดัการการ

ท่องเท่ียวเกาะพะงนัแบบบรูณาการ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.04 อยูใ่นระดบัมาก 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการด้านการตลาด มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 3 มี

ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการท่ีมีความ

เหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การสร้างภาพลกัษณ์ (Image) และแบรนด์ 

(Branding) เกาะพะงนัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวระดบันานาชาติ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 

4.22 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การวางแผนด้านการตลาดแบบ

ครบวงจร มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ 

โครงการท่ี 4 การศกึษากลุ่มนกัท่องเท่ียวเป้าหมาย และสร้างกลยทุธ์ในการแข่งขนั มีค่าเฉล่ียของ

ระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.08 อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง เกษตรยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน 

4.14 0.55 มาก 4.00 0.50 มาก 4.20 0.35 มาก 4.14 0.60 มาก 4.12 0.51 มาก 

โครงการที่ 1 การรวมกลุม่ผู้ มีสว่นเกี่ยวข้อง

ในการจดัการการทอ่งเที่ยว 

4.08 0.77 มาก 3.88 0.73 มาก 4.15 

 

0.56 มาก 3.98 0.92 มาก 4.02 0.76 มาก 

โครงการที่ 2 การอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ

ด้านการจดัการทอ่งเที่ยวแบบบรูณาการ 

4.13 0.73 มาก 4.09 0.77 มาก 4.36 0.54 มาก

ที่สดุ 

4.29 0.69 มาก

ที่สดุ 

4.22 0.69 มาก

ที่สดุ 

โครงการที่ 3 การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของ

ชมุชนในการจดัการแหลง่ทอ่งเที่ยว 

4.36 0.73 มาก

ที่สดุ 

4.29 0.70 มาก

ที่สดุ 

4.41 0.55 มาก

ที่สดุ 

4.02 0.83 มาก 4.27 0.72 มาก

ที่สดุ 

โครงการที่ 4 การรักษาความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม 

3.97 0.75 มาก 3.73 0.83 มาก 3.89 0.72 มาก 4.26 0.82 มาก

ที่สดุ 

3.96 0.80 มาก 

กลยุทธ์ที่ 2 การกระจายรายได้จากการ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น 

4.06 0.48 มาก 3.86 0.54 มาก 4.07 0.46 มาก 4.19 0.60 มาก 4.05 0.53 มาก 

โครงการที่ 1 การจดัตัง้ธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มด้านการทอ่งเที่ยว (SME) 

4.07 0.59 มาก 4.03 0.61 มาก 4.13 0.56 มาก 4.14 0.89 มาก 4.09 0.68 มาก 

โครงการที่ 2 การสร้างผลติภณัฑ์ท้องถิ่น 

(OTOP) 

4.22 0.63 มาก

ที่สดุ 

4.13 0.71 มาก 4.30 0.54 มาก

ที่สดุ 

4.17 0.90 มาก 4.21 0.71 มาก

ที่สดุ 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

โครงการที่ 3 การอบรมเพื่อพฒันาทกัษะด้าน

การจดัการที่พกั (Home stay) ร้านอาหาร และ

บริการการทอ่งเที่ยว 

4.44 0.59 มาก

ที่สดุ 

4.36 0.64 มาก

ที่สดุ 

4.51 0.50 มาก

ที่สดุ 

4.21 0.91 มาก

ที่สดุ 

4.38 0.69 มาก

ที่สดุ 

โครงการที่ 4 อบรมมคัคเุทศก์การทอ่งเที่ยวเชิง

นิเวศ 

3.99 0.82 มาก 3.59 0.92 มาก 3.92 0.73 มาก 4.23 0.75 มาก

ที่สดุ 

3.93 0.84 มาก 

โครงการที่ 5  การอบรมด้านการจดัการ

ทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ 

3.87 0.81 มาก 3.44 0.98 มาก 3.84 0.83 มาก 4.28 0.73 มาก

ที่สดุ 

3.86 0.89 มาก 

โครงการที่ 6 อบรมการพฒันาผลติภณัฑ์จาก

กะลามะพร้าวจากภมูิปัญญาท้องถิ่น 

3.74 0.86 มาก

ที่สดุ 

3.63 1.06 มาก 3.74 0.88 มาก 4.11 0.85 มาก 3.81 0.93 มาก 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศด้านการเกษตร โดยเน้นแนวคดิ
เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน และเกษตร
แบบเศรษฐกจิพอเพียง 

3.94 0.60 มาก 3.81 0.59 มาก 3.98 0.51 มาก 4.20 0.60 มาก 3.98 0.59 มาก 

โครงการที่ 1 การอบรมวิธีคิด จิตสํานกึ อดุม 

การณ์เกี่ยวกบัเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และ

เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเกาะพะงนั 

4.44 0.63 มาก

ที่สดุ 

4.54 0.61 มาก

ที่สดุ 

4.54 0.58 มาก

ที่สดุ 

4.35 0.80 มาก

ที่สดุ 

4.47 0.66 มาก

ที่สดุ 

โครงการที่ 2 พฒันาการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่

สามารถฟืน้ฟตูวัเองได้ เพื่ออนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

4.23 0.71 มาก

ที่สดุ 

4.00 0.91 มาก 4.24 0.65 มาก

ที่สดุ 

4.24 0.79 มาก

ที่สดุ 

4.18 0.78 มาก 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

โครงการที่ 3  พฒันาการใช้พลงังานสะอาด

และไร้มลภาวะ 

3.95 0.85 มาก 3.78 0.94 มาก 3.86 0.84 มาก 4.43 0.80 มาก

ที่สดุ 

4.01 0.89 มาก 

โครงการที่ 4 อบรมการทําเกษตรอินทรีย์ การ

ทําปุ๋ ยอินทรีย์ สารปราบศตัรูพืช และวชัพืช

ธรรมชาติ 

4.26 0.69 มาก

ที่สดุ 

4.11 0.86 มาก 4.24 0.73 มาก

ที่สดุ 

4.42 0.80 มาก

ที่สดุ 

4.26 0.78 มาก

ที่สดุ 

โครงการที่ 5 จดัระบบการแปรรูปสนิค้าจาก

เกษตร 

3.84 0.87 มาก 3.45 0.99 มาก 3.80 0.84 มาก 4.08 0.72 มาก 3.79 0.89 มาก 

โครงการที่ 6 ปรับระบบการผลติการเกษตรให้

สอดคล้องกบัลกัษณะพืน้ที่ และภมูิปัญญา

ท้องถิ่น 

3.75 0.94 มาก 3.52 0.95 มาก 3.76 0.84 มาก 4.27 0.87 มาก

ที่สดุ 

3.83 0.94 มาก 

โครงการที่ 7 พฒันาการทําไร่นาสวนผสม

เพื่อให้เกิดความสมดลุในการทําเกษตร 

3.59 0.98 มาก 3.44 0.89 มาก 3.71 0.81 มาก 3.91 0.93 มาก 3.66 0.92 มาก 

โครงการที่ 8  ลดการนําเข้าผลผลติจาก

ภายนอกโดยเพิ่มการผลติภายในท้องถิ่นโดย

ชมุชน 

3.66 0.95 มาก 3.64 0.99 มาก 3.82 0.83 มาก 3.99 0.82 มาก 3.78 0.91 มาก 

โครงการที่ 9  สนบัสนนุให้รีสอร์ท และโรงแรม

บนเกาะพะงนัใช้ผลติภณัฑ์จากการทําเกษตร

อินทรีย์เพื่อบริการลกูค้า 

3.78 0.97 มาก 3.80 0.96 มาก 3.86 0.93 มาก 4.10 0.89 มาก 3.89 0.95 มาก 

ภาพรวม 4.02 0.48 มาก 3.87 0.45 มาก 4.06 0.39 มาก 4.18 0.54 มาก 4.03 0.48 มาก 
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ภาครัฐมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของกลยทุธ์เพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียว

อย่างยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 3 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.02 คะแนน อยู่

ในระดบัมาก โดยมีความคดิเห็นวา่ กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งใน

ชุมชน มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็น

เท่ากับ 4.14  อยู่ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่

โครงการท่ี 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว มีค่าเฉลี่ยของ

ระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.36  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การ

อบรมเพ่ือพฒันาทกัษะด้านการจดัการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ  มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 4.13 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การรวมกลุม่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในการ

จดัการการท่องเท่ียว  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.08  อยูใ่นระดบัมาก 

กลยุทธ์ที่ 2 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น มีความเหมาะสม

กบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.06 อยู่ในระดบัมาก 

โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 3 การอบรมเพ่ือพฒันา

ทกัษะด้านการจดัการท่ีพกั (Home stay) ร้านอาหาร และบริการการท่องเท่ียว  มีคา่เฉลี่ยของระดบั

ความคิดเห็นเท่ากบั 4.44 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การสร้าง

ผลติภณัฑ์ท้องถ่ิน (OTOP) มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.22 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และ

อนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การจดัตัง้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการท่องเท่ียว (SME) มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.07 อยูใ่นระดบัมาก  
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการเกษตร โดยเน้นแนวคิด

เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่ งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมกับ

ยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 3 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.94 อยู่ในระดบัมาก 

โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การอบรมวิธีคิด 

จิตสํานึก อุดมการณ์เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน

เกาะพะงนั มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.44 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 

ได้แก่ โครงการท่ี 4 อบรมการทําเกษตรอินทรีย์ การทําปุ๋ ยอินทรีย์ สารปราบศตัรูพืช และวชัพืช

ธรรมชาติ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.26 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ 

โครงการท่ี 2 พฒันาการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินท่ีสามารถฟืน้ฟตูวัเองได้ เพ่ืออนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.23 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
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ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 3 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.87 

คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งในชุมชน มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ียของระดบั

ความคิดเห็นเท่ากบั 4.00 อยู่ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 

ได้แก่  โครงการท่ี 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย

ของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.29  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 2 

การอบรมเพ่ือพฒันาทักษะด้านการจัดการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ  มีค่าเฉล่ียของระดบัความ

คดิเห็นเท่ากบั 4.09 อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การรวมกลุม่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง

ในการจดัการการท่องเท่ียว  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.88 อยูใ่นระดบัมาก 

กลยุทธ์ที่ 2 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น มีความเหมาะสม

กบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.86 อยู่ในระดบัมาก 

โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 3 การอบรมเพ่ือพฒันา

ทกัษะด้านการจดัการท่ีพกั (Home stay) ร้านอาหาร และบริการการท่องเท่ียว  มีคา่เฉลี่ยของระดบั

ความคิดเห็นเท่ากบั 4.36 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การสร้าง

ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน (OTOP) มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับมาก และ

อนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การจดัตัง้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการท่องเท่ียว (SME)  มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.03 อยูใ่นระดบัมาก  
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการเกษตร โดยเน้นแนวคิด

เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่ งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมกับ

ยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 3 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.81 อยู่ในระดบัมาก 

โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การอบรมวิธีคิด 

จิตสํานึก อุดมการณ์เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน

เกาะพะงนั  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.54  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 

2 ได้แก่  โครงการท่ี 4 อบรมการทําเกษตรอินทรีย์ การทําปุ๋ ยอินทรีย์ สารปราบศตัรูพืช และวชัพืช

ธรรมชาติ มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ 

โครงการท่ี 2 พัฒนาการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินท่ีสามารถฟื้นฟูตัวเองได้เพ่ืออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.00 อยูใ่นระดบัมาก  
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 ภาคประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 3 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.06 

คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งในชุมชน มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ียของระดบั

ความคิดเห็นเท่ากบั 4.20 อยู่ในระดบัมาก  โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 

ได้แก่ โครงการท่ี 3 การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัการแหลง่ท่องเท่ียว มีคา่เฉลี่ยของ

ระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.41  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การ

อบรมเพ่ือพฒันาทกัษะด้านการจดัการท่องเท่ียวแบบบรูณาการ  มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 4.36 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การรวมกลุม่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง

ในการจดัการการท่องเท่ียว มีคา่เฉล่ียของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.15 อยูใ่นระดบัมาก 

กลยุทธ์ที่ 2 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น มีความเหมาะสม

กบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 มีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.07 อยู่ในระดบัมาก  

โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 3 การอบรมเพ่ือพฒันา

ทกัษะด้านการจดัการท่ีพกั (Home stay) ร้านอาหาร และบริการการท่องเท่ียว  มีคา่เฉลี่ยของระดบั

ความคิดเห็นเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การสร้าง

ผลติภณัฑ์ท้องถ่ิน (OTOP)  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.30 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และ

อนัดบั 3 ได้แก่  โครงการท่ี 1 การจดัตัง้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการท่องเท่ียว (SME)  มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.13 อยูใ่นระดบัมาก  
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการเกษตร โดยเน้นแนวคิด

เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่ งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมกับ

ยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 3 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.98 อยู่ในระดบัมาก 

โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การอบรมวิธีคิด 

จิตสํานึก อุดมการณ์เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน

เกาะพะงนั  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.54 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 

ได้แก่  โครงการท่ี 2  พัฒนาการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินท่ีสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ เพ่ืออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการท่ี 4 อบรมการทําเกษตรอินทรีย์ การทําปุ๋ ยอินทรีย์ สารปราบ

ศตัรูพืช และวชัพืชธรรมชาติ มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากัน คือ 4.24 อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 3 พฒันาการใช้พลงังานสะอาดและไร้มลภาวะ และโครงการ
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ท่ี 9 สนับสนุนให้รีสอร์ท และโรงแรมบนเกาะพะงันใช้ผลิตภัณฑ์จากการทําเกษตรอินทรีย์เพ่ือ

บริการลกูค้า ซึง่มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากนั คือ 3.86  อยูใ่นระดบัมาก  

นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนของยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.18 

คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้านการเกษตร โดยเน้นแนวคิดเกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่ งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็น

โดยรวมเท่ากบั 4.20 อยูใ่นระดบัมาก  โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1  ได้แก่  

โครงการท่ี 3 พฒันาการใช้พลงังานสะอาดและไร้มลภาวะ มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 

4.43 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่  โครงการท่ี 4 อบรมการทําเกษตรอินทรีย์ การทํา

ปุ๋ ยอินทรีย์ สารปราบศตัรูพืช และวชัพืชธรรมชาติ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.42 

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การอบรมวิธีคดิ จิตสํานกึ อดุมการณ์เก่ียวกบั

เกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเกาะพะงนั มีค่าเฉลี่ยของระดบั

ความคดิเห็นเท่ากบั 4.35  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

กลยุทธ์ที่ 2 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น มีความเหมาะสมกับ

ยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดบัมาก โดยมี

โครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 5 การอบรมด้านการจดัการท่องเท่ียวเชิง

สขุภาพ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.28 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุรองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการ

ท่ี 4 อบรมมคัคเุทศก์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.23 อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 3 การอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะด้านการจดัการท่ีพกั (Home stay) 

ร้านอาหาร และบริการการท่องเท่ียว มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.21 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

 กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน มีความเหมาะสม

กบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 3 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.14 อยู่ในระดบัมาก โดยมี

โครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะ

ด้านการจดัการท่องเท่ียวแบบบรูณาการ  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.29 อยู่ในระดบั

มากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 4 การรักษาความหลากหลายทางวฒันธรรม  มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.26  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 

3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการแหล่งท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียของระดบัความ

คดิเห็นเท่ากบั 4.02 อยูใ่นระดบัมาก 
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ความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์เพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียว

อย่างยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 3 โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.03 คะแนน 

อยู่ในระดบัมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งในชุมชน มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉลี่ยของระดบั

ความคิดเห็นเท่ากบั 4.12 อยู่ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 

ได้แก่โครงการท่ี 3 การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัการแหลง่ท่องเท่ียว มีคา่เฉลี่ยของ

ระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.27 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การ

อบรมเพ่ือพฒันาทกัษะด้านการจดัการท่องเท่ียวแบบบรูณาการ มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 4.22 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การรวมกลุม่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องใน

การจดัการการท่องเท่ียว มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.02 อยูใ่นระดบัมาก 

กลยุทธ์ที่ 2 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น  มีความ

เหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 มีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.05 อยู่

ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 3 การ

อบรมเพ่ือพฒันาทกัษะด้านการจดัการท่ีพกั (Home stay) ร้านอาหาร และบริการการท่องเท่ียว  มี

ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.38  อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ 

โครงการท่ี 2 การสร้างผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน (OTOP)  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.21 

อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การจดัตัง้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ด้านการท่องเท่ียว (SME)  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.09  อยูใ่นระดบัมาก  
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการเกษตร โดยเน้นแนวคิด

เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่ งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมกับ

ยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 3 มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.98 อยู่ในระดบัมาก 

โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่  โครงการท่ี 1 การอบรมวิธีคิด 

จิตสํานึก อุดมการณ์เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน

เกาะพะงนั มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.47  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 

ได้แก่  โครงการท่ี 4 อบรมการทําเกษตรอินทรีย์ การทําปุ๋ ยอินทรีย์ สารปราบศตัรูพืช และวชัพืช

ธรรมชาติ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.26 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ 

โครงการท่ี 2 พัฒนาการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินท่ีสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ เพ่ืออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิซึง่มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากนั คือ 4.18 อยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง 25 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การปลุกจติสาํนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1 การปลุกจติสาํนึก 4.28 0.59 มาก

ที่สุด 
4.34 0.51 มาก

ที่สุด 
4.27 0.59 มาก

ที่สุด 
4.32 0.82 มาก

ที่สุด 
4.30 0.63 มาก

ที่สุด 
โครงการที่ 1 การอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ

เกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งการทอ่งเที่ยวเชิง

นิเวศและชมุชน 

4.15 0.77 มาก 4.16 0.78 มาก 4.06 0.76 มาก 4.29 0.94 มาก

ที่สดุ 

4.17 0.82 มาก 

โครงการที่ 2 การอนรุักษ์ป่าเพื่อรักษาระบบ

นิเวศ ต้นนํา้ และลําธาร 

4.19 0.72 มาก 4.33 0.68 มาก

ที่สดุ 

4.29 0.74 มาก

ที่สดุ 

4.23 0.87 มาก

ที่สดุ 

4.26 0.76 มาก

ที่สดุ 

โครงการที่ 3 ชาวเกาะพะงนัอนรุักษ์และฟืน้ฟู

ปะการัง 

4.51 0.66 มาก

ที่สดุ 

4.53 0.66 มาก

ที่สดุ 

4.45 0.73 มาก

ที่สดุ 

4.44 0.89 มาก

ที่สดุ 

4.48 0.74 มาก

ที่สดุ 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาจติใจ 4.16 0.68 มาก 4.18 0.60 มาก 4.17 0.56 มาก 4.22 0.71 มาก
ที่สุด 

4.18 0.64 มาก 

โครงการที่ 1 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรทฤษฎีใหม ่และเกษตรอินทรีย์ตามแนว

พระราชดําริ 

4.39 

 

0.79 มาก

ที่สดุ 

4.38 0.85 มาก

ที่สดุ 

4.44 0.76 มาก

ที่สดุ 

4.31 0.86 มาก

ที่สดุ 

4.38 0.81 มาก

ที่สดุ 

โครงการที่ 2 การอบรมฝึกปฏิบตัิและพฒันา

จิตใจให้กบัเยาวชน 

4.01 0.85 มาก 3.98 0.83 มาก 3.92 0.90 มาก 4.37 0.81 มาก

ที่สดุ 

4.07 0.86 มาก 

โครงการที่ 3 การอบรมภาวะความเป็นผู้ นํา

ให้กบัผู้ นําชมุชน 

4.09 0.81 มาก 4.19 0.78 มาก 4.16 0.83 มาก 3.97 0.82 มาก 4.10 0.81 มาก 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่องเที่ยว ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

กลยุทธ์ที่ 3 การอนุรักษ์ และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 

4.05 0.80 มาก 3.97 0.73 มาก 4.04 0.78 มาก 4.22 0.61 มาก
ที่สุด 

4.07 0.74 มาก 

โครงการที่ 1 ฟืน้ฟวูฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น 

คือ ประเพณีลากพระทางทะเล 

4.40 0.77 มาก

ที่สดุ 

4.29 0.76 มาก

ที่สดุ 

4.49 0.80 มาก

ที่สดุ 

4.27 0.83 มาก

ที่สดุ 

4.36 0.79 มาก

ที่สดุ 

โครงการที่ 2 สร้างพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านของเกาะ

พะงนั 

3.79 0.97 มาก 3.71 0.88 มาก 3.73 0.92 มาก 4.16 0.74 มาก 3.85 0.90 มาก 

โครงการที่ 3 ฟืน้ฟอูนรุักษ์ภมูิปัญญาท้องถิ่น 

แพทย์ทางเลือก และการทําสมนุไพร 

3.97 1.05 มาก 3.92 1.05 มาก 3.89 1.13 มาก 4.24 0.83 มาก

ที่สดุ 

4.01 1.03 มาก 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างจติสาํนึกด้าน      
ศีลธรรม  และความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ 

4.17 0.80 มาก 4.14 0.72 มาก 4.30 0.63 มาก
ที่สุด 

4.18 0.54 มาก 4.20 0.72 มาก 

โครงการที่ 1 การฝึกอบรมเกี่ยวกบัความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิให้กบัชมุชน 

4.08 0.88 มาก 4.02 0.77 มาก 4.14 0.80 มาก 4.30 0.77 มาก

ที่สดุ 

4.14 0.81 มาก 

โครงการที่ 2 การรณรงค์เพื่อให้เกาะพะงนัเป็น

เกาะสีขาว เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และ

ยาเสพติด  

4.25 0.86 มาก

ที่สดุ 

4.25 0.83 มาก

ที่สดุ 

4.45 0.70 มาก 4.13 0.92 มาก 4.27 0.84 มาก

ที่สดุ 

ภาพรวม 4.17 0.53 มาก 4.16 0.44 มาก 4.18 0.45 มาก 4.22 0.73 มาก
ที่สุด 

4.19 0.50 มาก 
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 ภาครัฐมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของกลยทุธ์เพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียว

อย่างยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 4 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.17 คะแนน อยู่

ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ที่  1 การปลุกจิตสํานึก มีความเหมาะสมกับ

ยทุธศาสตร์มากท่ีสดุ เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.28 อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1  ได้แก่ โครงการท่ี 3   ชาว

เกาะพะงนัอนรัุกษ์และฟืน้ฟปูะการัง มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.51อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การอนรัุกษ์ป่าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ต้นนํา้ และ ลําธาร 

มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.19 อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่โครงการท่ี 1 

การอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและชุมชนมี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.15  อยูใ่นระดบัมาก  
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างจิตสํานึกด้านศีลธรรม และความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สิน มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 

4.17 อยูใ่นระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่  โครงการท่ี 2 

การรณรงค์เพ่ือให้เกาะพะงันเป็นเกาะสีขาว เพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด มี

ค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ 
โครงการท่ี 1 การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั  ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.08 

อยูใ่นระดบัมาก 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาจติใจ มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 3 มีคา่เฉลี่ย

ของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสม

มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และ

เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดําริ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.39 อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่  โครงการท่ี 3  การอบรมภาวะความเป็นผู้ นําให้กบัผู้ นําชมุชน มี

คา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.09  อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3 ได้แก่  โครงการท่ี 2 

การอบรมฝึกปฏิบตัิและพฒันาจิตใจให้กบัเยาวชน  มีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.01 

อยูใ่นระดบัมาก  

 กลยุทธ์ที่ 3 การอนุรักษ์ และเสริมสร้างวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว มีความ

เหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 4 มีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.05 อยู่

ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 1 ฟืน้ฟู

วฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน คือ ประเพณีลากพระทางทะเล  มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น

213 



 

 

 

เท่ากบั 4.40  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 3 ฟืน้ฟวูฒันธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน คือ ประเพณีลากพระทางทะเล มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.97 อยู่ในระดบั

มากและอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 2 สร้างพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านของเกาะพะงนั มีคา่เฉลี่ยของระดบั

ความคดิเห็นเท่ากบั 3.79 อยูใ่นระดบัมาก 

ภาคเอกชนความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 4 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.16 

คะแนน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคดิเห็นวา่ กลยุทธ์ที่ 1 การปลุกจิตสํานึก มีความเหมาะสม

กบัยทุธศาสตร์มากท่ีสดุ เป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.34 อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 3 ชาว

เกาะพะงันอนุรักษ์และฟืน้ฟูปะการัง มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดบั

มากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การอนรัุกษ์ป่าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ต้นนํา้ และ 

ลําธาร มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.33 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ 

โครงการท่ี 1 การอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

และชมุชน มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.16 อยูใ่นระดบัมาก 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาจติใจ มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 มีคา่เฉลี่ย

ของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.18 อยู่ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสม

มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และ

เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดําริ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.38 อยู่ในระดบัมาก

ท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 3 การอบรมภาวะความเป็นผู้ นําให้กับผู้ นําชุมชน มี

ค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.19 อยู่ในระดบัมาก  และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 2 

การอบรมฝึกปฏิบตัิและพฒันาจิตใจให้กบัเยาวชน มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.98 

อยูใ่นระดบัมาก 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างจิตสํานึกด้านศีลธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 3  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 

4.14 อยู่ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 2 

การรณรงค์เพ่ือให้เกาะพะงันเป็นเกาะสีขาว เพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด มี

ค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.25  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ 
โครงการท่ี 1 การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั คา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.02 อยู่

ในระดบัมาก 
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กลยุทธ์ที่ 3 การอนุรักษ์ และเสริมสร้างวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว มีความ

เหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 4 มีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.97 อยู่

ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 1 ฟืน้ฟู

วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน คือ ประเพณีลากพระทางทะเล มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 4.29 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 3 ฟืน้ฟวูฒันธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน คือ ประเพณีลากพระทางทะเล มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.92 อยู่ในระดบั

มาก  และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 2 สร้างพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านของเกาะพะงนั  มีค่าเฉล่ียของ

ระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.71  อยูใ่นระดบัมาก  

 ภาคประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 4 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.18 

คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างจิตสํานึกด้านศีลธรรม 

และความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 

1  มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.30 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีโครงการท่ีมีความ

เหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1  ได้แก่  โครงการท่ี 2 การรณรงค์เพ่ือให้เกาะพะงนัเป็นเกาะสีขาว 

เพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.45  อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่  โครงการท่ี 1 การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั  

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.14 อยูใ่นระดบัมาก 

กลยุทธ์ที่ 1 การปลุกจิตสํานึก มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.27 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีโครงการท่ีมีความ

เหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 3 ชาวเกาะพะงนัอนรัุกษ์และฟืน้ฟูปะการัง มี

ค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ 

โครงการท่ี 2  การอนรัุกษ์ป่าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ต้นนํา้ และ ลําธาร  มีค่าเฉล่ียของระดบัความ

คิดเห็นเท่ากบั 4.29 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การอบรมเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและชุมชน มีค่าเฉล่ียของระดบั

ความคดิเห็นเท่ากบั 4.06 อยูใ่นระดบัมาก 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาจติใจ มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 3 มีคา่เฉลี่ย

ของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสม

มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และ

เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดําริ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.44 อยู่ในระดบัมาก

215 



 

 

 

ท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 3 การอบรมภาวะความเป็นผู้ นําให้กับผู้ นําชุมชน มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.16 อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การ

อบรมฝึกปฏิบตัิและพฒันาจิตใจให้กบัเยาวชน  มีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.92 อยู่

ในระดบัมาก  

กลยุทธ์ที่ 3 การอนุรักษ์ และเสริมสร้างวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว มีความ

เหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 4 มีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.04 อยู่

ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 1 ฟืน้ฟู

วฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน คือ ประเพณีลากพระทางทะเล  มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 4.49 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 3 ฟืน้ฟวูฒันธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน คือ ประเพณีลากพระทางทะเล มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.89 อยู่ในระดบั

มาก  และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 2 สร้างพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านของเกาะพะงนั มีคา่เฉลี่ยของระดบั

ความคดิเห็นเท่ากบั 3.73 อยูใ่นระดบัมาก  

นักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 4 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.22 

คะแนน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ที่ 1 การปลุกจิตสํานึก มีความ

เหมาะสมกบัยทุธศาสตร์มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 

4.32 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดเป็นอันดบั 1 ได้แก่ 

โครงการท่ี 3 ชาวเกาะพะงันอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 

4.44 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ

เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและชมุชน มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 4.29 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การอนรัุกษ์ป่าเพ่ือรักษาระบบ

นิเวศ ต้นนํา้ และ ลําธาร  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.23  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาจิตใจ และกลยุทธ์ที่ 3 การอนุรักษ์ และเสริมสร้าง

วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 ซึง่มีค่าเฉล่ียของ

ระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากนั คือ 4.22 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยกลยุทธ์ท่ี 2 มีโครงการท่ีมี

ความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การอบรมฝึกปฏิบตัิและพฒันาจิตใจ

ให้กับเยาวชน มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.37 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมา

อนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์

ตามแนวพระราชดําริ มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ
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อนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 3 การอบรมภาวะความเป็นผู้ นําให้กบัผู้ นําชมุชน มีค่าเฉล่ียของระดบั

ความคิดเห็นเท่ากบั 3.97 อยู่ในระดบัมาก   และกลยทุธ์ท่ี 3  มีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมาก

ท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 1 ฟืน้ฟูวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน คือ ประเพณีลากพระทาง

ทะเล มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.27 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ 

โครงการท่ี 3 ฟืน้ฟูอนุรักษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ิน แพทย์ทางเลือก และการทําสมนุไพร มีค่าเฉล่ียของ

ระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.24 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 2 สร้าง

พิพิธภณัฑ์พืน้บ้านของเกาะพะงนั มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.16 อยูใ่นระดบัมาก 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างจิตสํานึกด้านศีลธรรม และความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สิน มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 3 มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.18 

อยู่ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การ

ฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั  มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.30 ซึ่ง จดัว่าอยู่ในระดบั

มากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การรณรงค์เพ่ือให้เกาะพะงนัเป็นเกาะสีขาว เพ่ือแก้ไข

ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด คา่เฉลีย่ของระดบัความคิดเห็นเทา่กบั 4.13 อยูใ่นระดบัมาก 

ความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกบัความเหมาะสมของกลยุทธ์เพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียว

อย่างยัง่ยืนของยทุธศาสตร์ท่ี 4 โดยมีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.19 คะแนน 

อยู่ในระดบัมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ที่ 1 การปลุกจิตสํานึก มีความเหมาะสมกบั

ยทุธศาสตร์มากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.30 อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 3 ชาว

เกาะพะงันอนุรักษ์และฟืน้ฟูปะการัง มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดบั

มากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่  โครงการท่ี 2 การอนรัุกษ์ป่าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ต้นนํา้ และ 

ลําธาร  มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.26 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  และอนัดบั 3 ได้แก่ 

โครงการท่ี 1 การอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

และชมุชน มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.17 อยูใ่นระดบัมาก  
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างจิตสํานึกด้านศีลธรรม และความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สิน มีความเหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 2 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 

4.20 อยู่ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่โครงการท่ี 2 

การรณรงค์เพ่ือให้เกาะพะงันเป็นเกาะสีขาว เพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด มี

ค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.27 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่

โครงการท่ี 1 การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั คา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.14 อยู่

ในระดบัมาก 
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 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาจิตใจ มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็นอนัดบั 3 มี

ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.18 อยู่ในระดบัมาก โดยมีโครงการท่ีมีความ

เหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 1 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ่

และเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดําริ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.38 อยู่ในระดบั

มากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 3 การอบรมภาวะความเป็นผู้ นําให้กบัผู้ นําชมุชน มี

คา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.10 อยูใ่นระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 2 การ

อบรมฝึกปฏิบตัิและพฒันาจิตใจให้กบัเยาวชน มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.07 อยู่

ในระดบัมาก  

 กลยุทธ์ที่ 3 การอนุรักษ์ และเสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว มีความ

เหมาะสมกบัยทุธศาสตร์ เป็นอนัดบั 4 มีคา่เฉล่ียของระดบัความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.07 อยู่

ในระดบัมาก  โดยมีโครงการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 ได้แก่ โครงการท่ี 1 ฟืน้ฟู

วฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน คือ ประเพณีลากพระทางทะเล  มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 4.36 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ โครงการท่ี 3 ฟืน้ฟวูฒันธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน คือ ประเพณีลากพระทางทะเล  มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.01  อยู่ใน

ระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ โครงการท่ี 2 สร้างพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านของเกาะพะงนั มีคา่เฉลี่ยของ

ระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 3.85 อยูใ่นระดบัมาก 
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2.5 ความคดิเหน็เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชงินิเวศแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนของเกาะพะงนั จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
  

ตาราง 26 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดบัความคดิเห็นตอ่การมีสว่นร่วมในการพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศแบบบรูณาการ 

    อยา่งยัง่ยืน ในด้านการจดัการ ด้านการคมนาคม และสาธารณปูโภค 

 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

1. การจัดการด้านการคมนาคม และ
สาธารณูปโภค 

            

1.1 การปรับปรุงถนนและพฒันาเส้นทางการ

เดนิทางไปยงัเกาะอื่น ๆ ให้เชื่อมโยงถึงกนั 

4.05 0.88 มาก 4.02 0.90 มาก 4.03 0.86 มาก 4.03 0.88 มาก 

1.2 การเร่งพฒันาปรับปรุงสิง่อํานวยความ

สะดวกตา่ง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ในแหลง่

ท่องเที่ยว 

4.06 0.86 มาก 3.93 0.91 มาก 4.06 0.85 มาก 4.02 0.88 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.06 0.79 มาก 3.98 0.79 มาก 4.05 0.73 มาก 4.03 0.77 มาก 
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 ภาครัฐมีระดบัความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมี

คา่เฉลี่ยของความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.99 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่าด้านการ

จดัการด้านการคมนาคมและสาธารณปูโภค มีคะแนนมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉล่ียของ

ระดบัความคิดเห็น 4.06 คะแนน เป็นด้านท่ีมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ ด้านการ

บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น 4.05 คะแนน อยู่

ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ด้านการจดัการด้านท่ีพกั และร้านอาหาร โดยมีคะแนนเฉลี่ยของ

ระดบัความคดิเห็น 4.00 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก  

 ภาคเอกชนมีระดบัความคดิเห็นด้านการมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยมี

คา่เฉลี่ยของความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.91 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ด้านการ

บริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ มีคะแนนมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดบั

ความคิดเห็น 4.00 คะแนน เป็นด้านท่ีมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ ด้านการจดัการ

ด้านการคมนาคมและสาธารณปูโภค โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น 3.98 คะแนน อยู่ใน

ระดบัมาก  และอนัดบั 3 ได้แก่ ด้านการจดัการด้านท่ีพกั และร้านอาหาร โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดบั

ความคดิเห็น 3.89 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก 

 ภาคประชาชนมีระดบัความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

โดยมีคา่เฉลี่ยของความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.02 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ใน

ด้านการบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ มีคะแนนมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย

ของระดบัความคิดเห็น 4.08 คะแนน เป็นด้านท่ีมีคะแนนในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ ด้าน

การจัดการด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภคโดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 4.05 

คะแนน อยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ด้านการจดัการด้านท่ีพกั และร้านอาหาร โดยมีคะแนน

เฉล่ียของระดบัความคดิเห็น 4.03 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก  
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 ภาครัฐมีระดบัความคิดเห็นด้านการมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบรูณา

การอย่างยัง่ยืนแต่ละภาคสว่น โดยมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.08 คะแนน อยู่ในระดบั

มาก โดยมีความคิดเห็นว่า บทบาทและหน้าท่ีของภาคเอกชน  มีคะแนนมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 โดยมี

คะแนนเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น 4.15 คะแนน ซึง่จดัอยู่ในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่บทบาท

และหน้าท่ีของภาคประชาชน มีคะแนนเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น 4.09 คะแนน อยู่ในระดบัมาก  และ

อนัดบั 3 ได้แก่ บทบาทและหน้าท่ีของภาครัฐ  โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น 4.02  คะแนน 

อยูใ่นระดบัมาก  

 ภาคเอกชนมีระดับความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบ

บรูณาการอย่างยัง่ยืนในแต่ละภาคสว่น โดยมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.02 คะแนน อยู่

ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า บทบาทและหน้าท่ีของภาคเอกชน มีคะแนนมากท่ีสดุเป็นอันดับ 1 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น 4.10 คะแนน  ซึง่จดัอยู่ในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2  ได้แก่ 

บทบาทและหน้าท่ีของภาคประชาชน  มีคะแนนเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น 3.99 คะแนน อยู่ในระดบั

มาก และอนัดบั 3 ได้แก่ บทบาทและหน้าท่ีของภาครัฐ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น 3.98 

คะแนน อยูใ่นระดบัมาก 

 ภาคประชาชนมีระดบัความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

แบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืนแตล่ะภาคสว่น โดยมีคา่เฉลี่ยของความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.08 คะแนน 

อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคดิเห็นวา่ บทบาทและหน้าท่ีของภาคเอกชน มีคะแนนมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 

1 โดยมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น 4.17 คะแนน ซึง่จดัอยู่ในระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 

ได้แก่ บทบาทและหน้าท่ีของภาคประชาชน มีคะแนนเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็น 4.06 คะแนน อยู่ใน

ระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ บทบาทและหน้าท่ีของภาครัฐ โดยมีคะแนนเฉล่ียของระดบัความคดิเห็น 

4.01 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก  
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ภาพประกอบ 74  แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่การมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

       ด้านการจดัการคมนาคมและสาธารณปูโภค 

 จากตาราง 26 และภาพประกอบ 74 ผู้วจิยัพบวา่ การมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการจดัการคมนาคมและสาธารณปูโภค 

โดยมีคา่ความคดิเห็นโดยรวมเทา่กบั 4.03 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก โดยแสดงความคดิเห็นวา่ การปรับปรุงถนนและพฒันาเส้นทางการเดนิทางไปยงัเกาะอื่น 

ๆ ให้เชื่อมโยงถึงกนั  เป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความเห็นเทา่กบั 4.03 ซึง่จดัอยูใ่นระดบัมาก อนัดบั 2 ได้แก่ การเร่งพฒันาปรับปรุงสิง่อํานวยความ

สะดวก ตา่ง ๆ เช่น  ไฟฟ้า ประปา ในแหลง่ท่องเที่ยว  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความเห็นเท่ากบั 4.02 ซึง่จดัอยูใ่นระดบัมาก  
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ภาพประกอบ 75  แผนภมูิแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัการมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการจดัการคมนาคมและสาธารณปูโภค 

       ทัง้ 3 กลุม่ 
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ตาราง 27 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดบัความคดิเห็นตอ่การมีสว่นร่วมในการพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศแบบบรูณาการ 

    อยา่งยัง่ยืน ด้านการจดัการด้านที่พกั และร้านอาหาร 
 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

2. การจัดการด้านที่พกั และร้านอาหาร             

2.1 การพฒันาที่พกัแรมให้มีความหลากหลาย 3.95 0.81 มาก 3.78 0.85 มาก 3.95 0.77 มาก 3.89 0.81 มาก 

2.2 สถานที่พกั และร้านอาหารในเกาะพะงนัให้

มีความสะอาด และปลอดภยัเพิ่มมากขึน้ 

4.05 0.81 มาก 3.99 0.82 มาก 4.10 0.85 มาก 4.05 0.83 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 0.74 มาก 3.89 0.76 มาก 4.03 0.69 มาก 3.97 0.73 มาก 
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ภาพประกอบ 76  แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่การมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการจดัการ 

       ด้านที่พกั และร้านอาหาร 

  จากตาราง 27 และภาพประกอบ 76 ผู้วิจยัพบวา่ การมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการจดัการด้านที่พกั และร้านอาหาร โดย

มีคา่ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.97 คะแนน อยู่ในระดบัมาก  โดยแสดงความคิดเห็นว่า  สถานที่พกั และร้านอาหารในเกาะพะงนัให้มีความสะอาด และ

ปลอดภยัเพิ่มมากขึน้ เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉลี่ยของระดบัความเห็นเท่ากบั 4.05 ซึ่งจดัอยู่ในระดบัมาก อนัดบั 2 ได้แก่ การพฒันาที่พกัแรมให้มีความ

หลากหลาย มีคา่เฉลี่ยของระดบัความเห็นเท่ากบั 3.89 ซึง่จดัอยูใ่นระดบัมาก   225 
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ภาพประกอบ 77  แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ที่มีตอ่การมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการจดัการด้านที่พกั 

และร้านอาหาร  
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ตาราง 28 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดบัความคดิเห็นตอ่การมีสว่นร่วมในการพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศแบบบรูณาการ 

    อยา่งยัง่ยืน ด้านการจดัการแหลง่ท่องเที่ยว 
 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

3. การจัดการแหล่งท่องเที่ยว             

3.1 การจดัการด้านการให้บริการที่มีคณุภาพ

แก่นกัท่องเที่ยวในแหลง่ท่องเที่ยวตา่งๆ 

4.05 0.83 มาก 3.90 0.89 มาก 4.00 0.90 มาก 3.98 0.88 มาก 

3.2 การจดัการแหลง่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3.96 0.86 มาก 3.92 0.94 มาก 3.94 0.81 มาก 3.94 0.87 มาก 

3.3 การให้ความรู้ และการสื่อความหมายแก่

นกัท่องเที่ยว 

3.94 0.84 มาก 3.67 0.99 มาก 3.93 0.84 มาก 3.85 0.90 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.98 0.76 มาก 3.83 0.82 มาก 3.96 0.73 มาก 3.92 0.77 มาก 
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 ภาพประกอบ 78  แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่การมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการจดัการ 

        แหลง่ท่องเที่ยว 

   จากตาราง 28 และภาพประกอบ 78 ผู้วิจยัพบวา่ การมีสว่นร่วมในการพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการจดัการแหลง่ท่องเที่ยว โดยมีคา่ความ

คดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 3.92 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก โดยแสดงความคดิเห็นวา่ การจดัการด้านการให้บริการที่มีคณุภาพแก่นกัท่องเที่ยวในแหลง่ท่องเที่ยวตา่ง 

ๆ เป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความเห็นเท่ากบั 3.98 ซึง่จดัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ การจดัการแหลง่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีคา่เฉลี่ยของ

ระดบัความเห็นเท่ากบั 3.94 ซึง่จดัอยูใ่นระดบัมาก  และอนัดบั 3 ได้แก่ การให้ความรู้ และการสื่อความหมายแก่นกัท่องเที่ยว มีคา่เฉลี่ยของระดบัความเห็น

เท่ากบั 3.85 ซึง่จดัอยูใ่นระดบัมาก   
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ภาพประกอบ 79 แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ที่มีตอ่การมีสว่นร่วมในการพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการจดัการ 

แหลง่ท่องเที่ยว  
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ตาราง 29 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดบัความคดิเห็นตอ่การมีสว่นร่วมในการพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศแบบบรูณาการ 

     อยา่งยัง่ยืน ด้านการจดัการด้านกิจกรรม 
 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

4. การจัดการด้านกิจกรรม             

4.1 การจดักิจกรรมทางธรรมชาต ิและผจญภยั 3.75 0.91 มาก 3.86 0.96 มาก 4.00 0.87 มาก 3.87 0.92 มาก 

4.2 การจดักิจกรรมทางวฒันธรรม เชน่ นําชม

นํา้ตกแห่งประวตัศิาสตร์ จดักิจกรรมฟืน้ฟวูิถี

ชีวิตชาวบ้าน 

3.93 0.88 มาก 3.78 0.96 มาก 3.99 0.75 มาก 3.90 0.87 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.84 0.82 มาก 3.82 0.83 มาก 4.00 0.72 มาก 3.89 0.79 มาก 
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ภาพประกอบ 80 แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่การมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการจดัการ 

ด้านกิจกรรม 

   จากตาราง 29 และภาพประกอบ 80 ผู้วจิยัพบวา่ การมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการจดัการด้านกิจกรรม โดยมีคา่ความ

คดิเห็นโดยรวมเทา่กบั 3.89 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก โดยแสดงความคดิเห็นวา่ การจดักิจกรรมทางวฒันธรรม เช่น นําชมนํา้ตกแห่งประวตัศิาสตร์ จดั

กิจกรรมฟืน้ฟวูิถีชีวิตชาวบ้าน  เป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความเห็นเทา่กบั 3.90 ซึง่จดัอยูใ่นระดบัมาก อนัดบั 2 ได้แก่ การจดักิจกรรมทางธรรมชาติ 

และผจญภยั มีคา่เฉลี่ยของระดบัความเห็นเทา่กบั 3.87 ซึง่จดัอยูใ่นระดบัมาก 
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ภาพประกอบ 81 แผนภมูิแสดงความคดิเห็นเของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ที่มีตอ่การมีสว่นร่วมในการพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการจดัการ 

ด้านกิจกรรม  
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ตาราง 30 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดบัความคดิเห็นตอ่การมีสว่นร่วมในการพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศแบบบรูณาการ 

    อยา่งยัง่ยืน  ด้านการบริการ  และสิง่อํานวยความสะดวกตา่ง ๆ 

 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

5. การบริการ และสิ่งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ              

5.1 การผลติสนิค้า และของที่ระลกึแก่นกัท่อง เที่ยว

ในเชิงนิเวศโดยไมท่ําลายทรัพยากรธรรม-ชาต ิ

3.83 0.87 มาก 3.83 0.93 มาก 3.94 0.87 มาก 3.87 0.89 มาก 

5.2 การจดัการสถานพยาบาล โรงพยาบาล อนามยั 

หรืออาสาสมคัรด้านสาธารณบรรเทาภยั 

4.04 0.89 มาก 3.93 0.90 มาก 4.19 0.79 มาก 4.05 0.86 มาก 

5.3 การให้ข้อมลูแก่นกัท่องเที่ยว ณ ศนูย์ทอ่งเที่ยว

ตา่งๆ 

4.00 0.87 มาก 3.96 0.89 มาก 3.99 0.76 มาก 3.98 0.84 มาก 

5.4 การให้บริการด้านความปลอดภยัในชีวติ และ

ทรัพย์สนิ 

4.31 0.84 มาก

ที่สดุ 

4.28 0.87 มาก

ที่สดุ 

4.20 0.80 มาก 4.26 0.83 มาก

ที่สดุ 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.05 0.72 มาก 4.00 0.67 มาก 4.08 0.63 มาก 4.04 0.67 มาก 
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ภาพประกอบ 82  แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่การมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการบริการและสิง่

อํานวยความสะดวกตา่ง ๆ 

 จากตาราง 30 และภาพประกอบ 82 ผู้วิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก

ตา่ง ๆ โดยมีคา่ความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.04 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า การให้บริการด้านความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน 

เป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความเห็นเท่ากบั 4.26 ซึง่จดัอยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ การจดัการสถานพยาบาล โรงพยาบาล อนามยั 

หรืออาสาสมคัรด้านสาธารณบรรเทาภยั มีคา่เฉลี่ยของระดบัความเห็นเท่ากบั 4.05 ซึง่จดัอยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ การให้ข้อมลูแก่นกัท่องเที่ยว 

ณ ศนูย์ท่องเที่ยวตา่ง ๆ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความเห็นเท่ากบั 3.85 ซึง่จดัอยูใ่นระดบัมาก 234 
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ภาพประกอบ 83  แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ที่มีตอ่การมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการบริการและสิง่

อํานวยความสะดวกตา่ง ๆ  
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 2.6 ความคดิเหน็เกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ของภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

ตาราง 31 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเห็นด้านการมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืน ในภาครัฐ 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

บทบาท และหน้าที่ของภาครัฐ 
1. การกําหนดนโยบาย และแผนในการพฒันาการ

ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ และการลงทนุด้านสาธารณปูโภค 

4.17 0.73 มาก 4.16 0.81 มาก 4.11 0.70 มาก 4.15 0.74 มาก 

2. สนบัสนนุงบประมาณในการพฒันาฟืน้ฟ ูอนรุักษ์

แหลง่ ทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ และวฒันธรรม 

4.20 0.84 มาก

ที่สดุ 

4.27 0.87 มาก

ที่สดุ 

4.22 0.82 มาก

ที่สดุ 

4.23 0.84 มาก

ที่สดุ 

3. เป็นแกนนําในการสร้างมาตรฐานของสนิค้า และ

บริการด้านการทอ่งเที่ยว 

3.87 0.85 มาก 3.74 0.94 มาก 3.89 0.85 มาก 3.83 0.88 มาก 

4. สนบัสนนุงบประมาณเพื่อสร้างระบบฐานข้อมลู และ

เครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทําแผนยทุธศาสตร์

ด้านการตลาดด้านการทอ่งเที่ยวของเกาะพะงนั 

3.96 0.89 มาก 4.06 0.86 มาก 4.00 0.85 มาก 4.01 0.87 มาก 

5. จดัตัง้องค์กรบริหารจดัการ เพื่อปลกุจิตสํานกึ 

ตลอดจนพฒันาบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยว จดัหลกัสตูร 

ฝึกอบรม เพื่อให้มีมาตรฐานในระดบัสากล 

3.86 0.91 มาก 3.85 0.99 มาก 3.86 0.88 มาก 3.86 0.93 มาก 

6. สง่เสริมการทอ่งเที่ยวที่ไมข่ดัตอ่ศีลธรรม  

ลดอาชญากรรม ลดปัญหายาเสพติด และเสริมสร้าง

สขุภาพอนามยัที่ดี 

4.04 0.92 มาก 3.80 0.95 มาก 3.98 0.90 มาก 3.94 0.93 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.02 0.72 มาก 3.98 0.68 มาก 4.01 0.65 มาก 4.00 0.68 มาก 
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ภาพประกอบ 84  แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่การพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืนของภาครัฐ 

จากตาราง 31 และภาพประกอบ 84 ผู้วิจยัพบว่า ภาครัฐควรมีบทบาทในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ยืน โดยมีค่า

ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.00 คะแนน อยู่ในระดบัมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า ภาครัฐควรสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาฟืน้ฟู อนุรักษ์แหล่ง 

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวฒันธรรม  เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.23 อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ การ

กําหนดนโยบาย  และแผนในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการลงทนุด้านสาธารณปูโภค มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.15 อยู่ในระดบั

มาก และอนัดบั 3 ได้แก่  สนบัสนนุงบประมาณเพื่อสร้างระบบฐานข้อมลู และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทําแผนยทุธศาสตร์ด้านการตลาดด้านการ

ท่องเที่ยวของเกาะพะงนั  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.01 อยูใ่นระดบัมาก 

237 



 

 

 

 3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40

กํา
หน

ดน
โยบ

าย
แล

ะแ
ผน

พัฒ
นา

กา
รท

ท.เ
ชิง

นิเ
วศ

ฯ

สน
ับส

นุน
งบ

ปร
ะม

าณ
ใน

กา
รพ

ัฒน
าฟ

ื ้นฟ
ูฯ

เป
น็แ

กน
นํา

ใน
กา

รส
รา้

งม
าต

รฐ
าน

ขอ
งส

ินค
้าฯ

สน
ับส

นุน
งบ

ปร
ะม

าณ
เพ

ื่อส
รา้

งระ
บบ

ฐา
นข

อ้ม
ูลฯ

จัด
ตั ้ง

อง
ค์ก

รบ
ริห

าร
จัด

กา
ร เ

พื่อ
ปล

ุกจ
ิตส

ําน
ึกฯ

ส ่ง
เสร

ิมก
าร

ท่อ
งเท

ี่ยว
ที่ไ

ม่ข
ัดต

่อศ
ีลธ

รรม
ฯ

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคประชาชน

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  85  แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ที่มีตอ่การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืนของภาครัฐ 
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ตาราง 32 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเห็นด้านการมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืนใน 

    ภาคเอกชน  

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

บทบาท และหน้าที่ของภาคเอกชน 
7. มีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบาย และแผนพฒันา

การบริหารจดัการทรัพยากรทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของ

เกาะพะงนั 

3.97 0.94 มาก 4.08 0.87 มาก 3.98 0.79 มาก 4.01 0.87 มาก 

8. พฒันาสนิค้า และบริการด้านการทอ่งเที่ยว โรงแรม  

รีสอร์ท บงักะโล และร้านอาหารสูม่าตรฐานโลก 

4.00 0.87 มาก 3.95 0.86 มาก 3.99 0.75 มาก 3.98 0.82 มาก 

9. มีสว่นร่วมในการสร้างภาพลกัษณ์ และ branding 

เกาะพะงนัในระดบันานาชาติ 

4.31 0.81 มาก

ที่สดุ 

4.21 0.91 มาก

ที่สดุ 

4.40 0.68 มาก

ที่สดุ 

4.31 0.81 มาก

ที่สดุ 

10. ให้ความร่วมมือกบัชมุชนในการอนรุักษ์ทรัพยากร

การทอ่งเที่ยว และสนบัสนนุการกระจายรายได้จาก

การทอ่งเที่ยวสูช่มุชน 

4.27 0.74 มาก

ที่สดุ 

4.16 0.80 มาก 4.29 0.67 มาก

ที่สดุ 

4.24 0.74 มาก

ที่สดุ 

11. ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ และประชาชนในการ

พฒันาการทอ่งเที่ยวที่ไมข่ดัตอ่ศีลธรรม  

ลดอาชญากรรม ลดปัญหายาเสพติด และเสริมสร้าง

สขุภาพอนามยัที่ดี 

4.24 0.81 มาก

ที่สดุ 

4.10 0.95 มาก 4.20 0.79 มาก 4.18 0.85 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม  4.15 0.68 มาก 4.10 0.65 มาก 4.17 0.52 มาก 4.14 0.62 มาก 
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ภาพประกอบ  86 แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่การพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืนของ

ภาคเอกชน 

จากตาราง 32 และภาพประกอบ 86 ผู้วิจยัพบวา่ ภาคเอกชนควรมีบทบาทในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอย่างยัง่ยืน โดยมีคา่

ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.14 คะแนน อยู่ในระดบัมาก  โดยแสดงความคิดเห็นว่า ภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมในการสร้างภาพลกัษณ์ และ branding 

เกาะพะงนัในระดบันานาชาต ิ เป็นอนัดบั 1  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.31 อยูใ่นระดบัมากที่สดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ ให้ความร่วมมือกบั
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ชมุชนในการอนรุักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และสนบัสนนุการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสูช่มุชน  มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.24 อยู่ใน

ระดบัมากที่สดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ และประชาชนในการพฒันาการท่องเที่ยวที่ไม่ขดัตอ่ศีลธรรม ลดอาชญากรรม ลดปัญหายา

เสพตดิ และเสริมสร้างสขุภาพอนามยัที่ดี มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.18 อยูใ่นระดบัมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพประกอบ 87 แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ที่มีตอ่การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืนของภาคเอกชน 
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ตาราง 33 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเห็นด้านการมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืน  

ในภาคประชาชน 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาพรวม 

X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ X  SD ระดับ 

บทบาท และหน้าที่ของประชาชน 
12. ดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิและอนรุักษ์ศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชมุชนบนเกาะพะงนั 

4.35 0.73 มาก

ที่สดุ 

4.39 0.74 มาก

ที่สดุ 

4.49 0.56 มาก 4.41 0.68 มาก

ที่สดุ 

13. จดัตัง้ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มของชมุชน

ด้านการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะพะงนั เชน่ ที่พกั 

โฮมสเตย์ รีสอร์ท ภตัตาคาร และบริการเรือเชา่ 

3.90 0.75 มาก 3.89 0.79 มาก 3.81 0.80 มาก 3.87 0.78 มาก 

14.มีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบาย และควบคมุ

คณุภาพ มาตรฐานของสนิค้า และบริการด้านการ

ทอ่งเที่ยวของเกาะพะงนั 

4.01 0.80 มาก 3.98 0.84 มาก 4.06 0.84 มาก 4.02 0.82 มาก 

15. พฒันาทกัษะด้านการบริการจดัการทอ่งเที่ยวเชิง

นิเวศแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

3.87 0.83 มาก 3.76 0.89 มาก 3.82 0.81 มาก 3.82 0.84 มาก 

16. สร้างมลูคา่ และมีสว่นร่วมในการพฒันาการทํา

เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรพอเพียง และเกษตรอนิทรีย์ 

4.26 0.76 มาก

ที่สดุ 

4.01 0.98 มาก 4.07 0.89 มาก 4.11 0.89 มาก 

17.ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ และภาคเอกชนในการ

พฒันาการทอ่งเที่ยวที่ไมข่ดัตอ่ศีลธรรม ลดอาชญากรรม 

ลดปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างสขุภาพอนามยัที่ดี 

4.15 0.94 มาก 3.93 0.98 มาก 4.12 0.95 มาก 4.07 0.96 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.09 0.63 มาก 3.99 0.62 มาก 4.06 0.57 มาก 4.05 0.61 มาก 
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ภาพประกอบ  88  แผนภมูิแสดงระดบัความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง (รวม) ที่มีตอ่การพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืนของ 

ภาคประชาชน 

จากตาราง 33 และภาพประกอบ 84 ผู้วิจยัพบวา่ ภาคประชาชนควรมีบทบาทในการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืน โดยมี

คา่ความคดิเห็นโดยรวมเท่ากบั 4.05 คะแนน อยูใ่นระดบัมาก  โดยแสดงความคดิเห็นวา่ ภาคประชาชนควรดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และอนรุักษ์ศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชมุชนบนเกาะพะงนั เป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.41 อยู่ในระดบัมากที่สดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่
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สร้างมลูคา่ และมีสว่นร่วมในการพฒันาการทําเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.11 อยู่ใน

ระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ และเอกชนในการพฒันาการท่องเที่ยวที่ไม่ขดัตอ่ศีลธรรม ลดอาชญากรรม ลดปัญหายาเสพติด 

และเสริมสร้างสขุภาพอนามยัที่ดี มีคา่เฉลี่ยของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.07 อยูใ่นระดบัมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 89 แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 3 กลุม่ที่มีตอ่การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืนของภาคประชาชน
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ตอนที่ 2.7  ผลการศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
ที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตาราง 34 คา่เฉล่ีย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจงูใจของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัการ

ท่องเท่ียวเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  ของกลุม่ตวัอยา่งนกัท่องเท่ียว 

แรงจูงใจ X  SD 
ระดบัความ
คดิเหน็ 

1. ร่วมเทศกาลฟลูมนูปาร์ตีท่ี้หาดริน้ 4.57 0.50 มากท่ีสดุ 

2. ตามรอยเสดจ็ประพาสนํา้ตกของรัชกาลท่ี 5 ณ อทุยาน

แห่งชาตธิารเสดจ็-เกาะพะงนั ได้แก่ นํา้ตกแพง นํา้ตกธารเสดจ็ 
นํา้ตกธารประพาส และนํา้ตกธารประเวศ 

3.88 0.96 มาก 

3. ชมความงดงามของหาดทราย เกาะแก่งตา่งๆ ท่ียงัคงความ

เป็นธรรมชาตไิมถ่กูทําลายไปมากนกั  

4.52 0.64 มากท่ีสดุ 

4. ต้องการสมัผสัวิถีชีวิตชาวเกาะพะงนัในการใช้ลงิเก็บ

มะพร้าว และการทําผลติภณัฑ์จากกะลามะพร้าว 

4.03 0.83 มาก 

5. ทา่นต้องการมาพกัผอ่นหยอ่นใจ หาความเพลดิเพลนิ 4.50 0.63 มากท่ีสดุ 

6. ทา่นต้องการหาความต่ืนเต้นเร้าใจในการท่องเท่ียว 4.34 0.71 มากท่ีสดุ 

7. ทา่นต้องการหาประสบการณ์ชีวิตแปลกใหม ่ 4.54 0.61 มากท่ีสดุ 

8. ทา่นต้องการหาเพ่ือนใหม ่ๆ 4.39 0.80 มากท่ีสดุ 

9. ทา่นต้องการท่องเท่ียวเพ่ือคลายความเครียด 4.45 0.70 มากท่ีสดุ 

10. ทา่นต้องการประสบการณ์ใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง 4.41 0.62 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ียรวม 4.36 0.38 มากที่สุด 

 จากตาราง 34 ผู้ วิจัยได้พิจารณาปัจจัยทางความต้องการเก่ียวกับการท่องเท่ียวเกาะ 

พะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ของกลุม่ตวัอย่างนกัท่องเท่ียว พบว่า มีคา่เฉลี่ยของระดบัความสําคญั

โดยรวมเท่ากบั 4.36 คะแนน อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ โดยมีความคิดเห็นว่า ปัจจยัด้านความต้องการ

ร่วมเทศกาลฟูลมนูปาร์ตีท่ี้หาดริน้ เป็นแรงจูงใจมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น

เท่ากบั 4.57 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  รองลงมาอนัดบั 2 ต้องการหาประสบการณ์ชีวิตแปลกใหม ่ 

โดยมีค่าเฉลี่ยของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.54 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ ชม

ความงดงามของหาดทราย เกาะแก่งตา่ง ๆ ท่ียงัคงความเป็นธรรมชาตไิมถ่กูทําลายไปมากนกั โดย

มีคา่เฉล่ียของระดบัความคดิเห็นเท่ากบั 4.52 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  
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ตอนที่ 3  การสรุปข้อเสนอแนะจากกลุ่มตวัอย่าง 
ข้อเสนอแนะของภาครัฐ 

1. ควรมีการสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากกวา่นี ้

2. สง่เสริมการทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร 

3. ลดการใช้ผลติภณัฑ์ท่ีไมส่ามารถยอ่ยสลายได้ 

4. การก่อสร้างต้องไมทํ่าลายธรรมชาต ิ

5. ดแูลรักษาสิง่แวดล้อม 

6. องค์กรท้องถ่ินควรจะมีการประชาสมัพนัธ์มากกวา่นี ้

7. จดัให้มีการปลกูตนัไม้ ดอกไม้ หรือไม้ยืนต้นตามแนวถนนทกุสายให้ดสูวยงาม 

8. จดัให้มีสวนสาธารณะเป็นท่ีพกัผอ่น และออกกําลงักาย 

9. จดัให้มีการปลกูป่า และอนรัุกษ์ต้นนํา้ลําธาร 

10. ควรมีการสง่เสริม และสร้างจดุเดน่ของเกาะพะงนัให้เป็นท่ีรู้จกัมากกวา่นี ้

11. จดัให้มีคณะกรรมการการทอ่งเท่ียวของเกาะพะงนักําหนดผู้ รับผิดชอบด้านตา่งๆอยา่ง
ชดัเจน 

12. ควรจดัให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชน 

13. ห้ามขดุภเูขา ตดัไม้ทําลายป่า 

14. เร่ืองความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว ฉก ชิง วิ่งราว ยิง ฆา่ 

15. ปรับปรุงนํา้ประปาให้สะอาด และไฟฟ้าไมใ่ห้ดบับอ่ยๆโดยเฉพาะเวลาฝนตก 

16. แบง่โซนท่ีพกั 

17. ทําลายธรรมชาตใิห้น้อยท่ีสดุ 

18. พฒันาการมีสว่นร่วมทกุภาคสว่น และมีการวางแผน วางโครงสร้างในการพฒันาการ

ท่องเท่ียว 

- ความร่วมมือของผู้ประกอบการยงัมีน้อย 

- อยากให้ผู้บริหารมาดพืูน้ท่ีเพ่ือเอาข้อมลูไปปรับในเร่ืองของการบริหาร 

- สง่เสริมการทอ่งเท่ียวโดยชมุชนโดยใช้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการอนรัุกษ์ 

และสร้างเครือขา่ยเยาวชน และชมุชนเพ่ือใช้ในการจดัการการท่องเท่ียว 

19. สร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิและวฒันธรรมท้องถ่ินให้มีอยูต่ลอดไป 

20. ควรทําป้ายขอความร่วมมือไมใ่ห้ทําลายธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม และช่วยกนัดแูล 

21. ทําถนนให้ได้มาตรฐานไมมี่หลมุบอ่ และมีท่อระบายนํา้ 
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22. เจ้าหน้าท่ีด้านการท่องเท่ียวท่ีมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการมี
ไมเ่พียงพอ 

23. ภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง(ททท.)ควรมีการสนบัสนนุอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ืองโดย

ต้องมีการเตรียมความพร้อมทัง้ในด้านงบประมาณและบคุลากร  

24. การพฒันาควรให้สอดคล้องกบัวฒันธรรม และวิถีของชมุชน 

25. ควรมีการสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งเกาะสมยุ-เกาะพะงนั-เกาะเตา่-หมูเ่กาะอา่งทอง 

26. บรูณาการแหลง่ท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 

27. สง่เสริมอาชีพท้องถ่ิน เช่น เก็บมะพร้าว และปอกมะพร้าว ให้เกิดเป็นรายได้ 

28. การบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งจริงจงั 
29. จดัอบรม/ประชมุบคุลากรในท้องถ่ินให้ได้รับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศอยา่งแท้จริง 

30. ขาดผู้ นําท่ีเข้มแข็งท่ีจะมาพฒันาเกาะพะงนัให้มีศกัยภาพ 

31. ความเจริญ และกิจกรรมตา่งๆเข้ามาโดยไมมี่กฎหมายควบคมุได้ 

32. สนบัสนนุการเลีย้งสตัว์เพ่ือการบริโภค ได้แก่ ไก่ หม ูและปลา ตามมาตรฐานสากล 

33. ควรอนรัุกษ์ และสนบัสนนุการปลกูสมนุไพรเพ่ือการบริโภค และสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิง

สขุภาพ และนวดแผนโบราณ 

34. อบรมมคัคเุทศก์ท้องถ่ินด้านระบบนิเวศทางทะเล และป่าไม้ 

35. ปรับปรุงระบบสื่อความหมายในแหลง่ท่องเท่ียวตา่ง ๆ  

36. ควรมีการแปรรูปมะพร้าวมากวา่กะทิ 

37. สนิค้าเกษตรหรือไม้พืน้เมืองท่ีภาครัฐเห็นวา่เป็นจดุเดน่ของเกาะพะงนั 

สนิค้าเกษตร : มะพร้าว ทเุรียน ลกูก่อ มะมว่ง ผกั ผลไม้ มะละกอ สปัปะรด และการแปรรูป

อาหารทะเล ได้แก่ ปลาหมกึแห้ง ปลาอินทรีย์เคม็ 

พนัธ์ไม้ : วา่นเพชรหงึ ต้นตําเสา (หรือต้นกนัเกรา หรือมนัปลา) ต้นยางใหญ่ กระเช้าสีดา ไม้

เมา ไม้ขีเ้หลก็ 

38. ภาครัฐคิดเห็นว่ายทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และโครงการภายใต้วิสยัทศัน์ และโครงการตา่ง ๆ 

เหล่านีภ้ายใต้วิสยัทศัน์ท่ีเสนอในงานวิจัยชิน้นี ้มีความเป็นไปได้ แต่ต้องได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชนท้องถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักท่องเท่ียว ให้ทราบถึงทรัพยากรธรรมชาติ และ

สถานท่ีท่องเท่ียว มีสว่นในการวางแผนยทุธศาสตร์ กําหนดนโยบาย และโครงการตา่ง ๆ และเม่ือมี

แผนแล้วก็ต้องมีการปฏิบตัิตามอย่างต่อเน่ืองจึงจะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีอุปสรรคท่ีสําคญั คือ 
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ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยทกุภาคส่วน และโดยเฉพาะปัญหาพืน้ฐานของเกาะพะงนั ได้แก่ 

อาชญากรรม การลกัขโมย และยาเสพติด อีกทัง้ไม่มีหน่วยงานกลางท่ีจดัการดแูลการท่องเท่ียว

โดยตรง ผู้ประกอบการเป็นชาวต่างชาติมากขึน้โดยใช้ช่องว่างของกฎหมายมาประกอบอาชีพ

เหมือนคนไทย ทําให้เกิดการแยง่ตลาด และกระทบกระเทือนกบัประชาชนท้องถ่ิน  

39. ภาครัฐคิดเห็นว่าหากสามารถปฏิบตัิตามโครงการดงักลา่ว การพฒันาการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศบนเกาะพะงัน จะมีความเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึน้ เพราะประชาชนเกิดการ

ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ และเอกชนมากขึน้ เกิดการร่วมมือกันในการรักษาทรัพยากร

ท่องเท่ียว ธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน อีกทัง้ยังเป็นการดูรักษา

สถานท่ีท่องเท่ียวให้พฒันาไปในทางท่ีดีขึน้ และนกัท่องเท่ียวก็จะมีจิตสํานึกในการอนรัุกษ์มากขึน้ 

และมีความสนใจเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ของเกาะพะงนัมากขึน้ด้วย และถ้าเป็นไปได้ 
 
ข้อเสนอแนะของภาคเอกชน 

1. อยากให้ประชาชนมีนํา้ใจตอ่นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาต ิพดูจาไพเราะ ไมท่ะเลาะกนั 

2. อยากให้ตํารวจเข้ามาดแูลความปลอดภยัของงานปาร์ตีต้า่งๆให้มากกวา่นี ้เพ่ือลดปัญหา

การทะเลาะววิาท 

3. รักษาความสะอาดของชายหาดไมใ่ห้มีขยะ 

4. อยากให้การพฒันาการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งยัง่ยืน 

5. จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของเกาะพะงนัให้กบัเยาวชน 

6. ความร่วมมือระหวา่งทกุภาคสว่นในการจดัการท่องเท่ียว 

7. การประชาสมัพนัธ์ 

8. อยากให้มีเจ้าหน้าท่ีมาดแูลเร่ืองการคมนาคมโดยตรง การขบัข่ีรถ จอดรถ การเดนิเรือ 

จอดเรือ ความปลอดภยั 

9. การเดนิเรือโดยสาร อยากให้มีการกําหนดตารางเวลาเดนิเรือ และการเข้า-ออกให้ตรงตาม

เวลาท่ีกําหนด เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวให้มีคณุภาพมากขึน้ 

10. ควรมีองค์กรบริหารจดัการการพฒันาบคุลากรเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของเกาะพะงนั 

11. อยากให้องค์กรบรูณาการเร่ืองการท่องเท่ียวให้เร็วท่ีสดุ 

12. เน้นการรักษาความสะอาด 

13. จดัตัง้องค์กรกลางเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีอํานาจบญัชาการผู้ ท่ีมีหน้าท่ีปฏิบตัิ
ให้รักษากฎกตกิาอยา่งเคร่งครัด 

14. พฒันาและปรับปรุงสิง่อํานวยความสะดวก สาธารณปูโภค ไฟฟ้า ถนน 
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15. จดัตํารวจท่องเท่ียวให้เข้ามาดแูลความสะดวก และปัญหาของนกัท่องเท่ียว 

16. ปลกูฝังจิตสํานกึให้กบัทกุภาคสว่น 

17. รัฐควรสบบัสนนุงบประมาณเพ่ือสร้างแผนยทุธศาสตร์ด้านการตลาด และดแูลอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

18. รัฐควรกําหนดนโยบายการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม 

19. สร้างแกนนําในการแก้ไขฟืน้ฟแูหลง่ท่องเท่ียว จดัอบรมผู้ นําท้องถ่ิน 

20. ทําป้ายบอกเส้นทางแตล่ะเส้นทางให้ชดัเจนกวา่นี ้

21. ลดอาชญากรรม ยาเสพตดิอยา่งจริงจงั 

22. ควรมีการสร้างระบบความหน้าเช่ือถือด้านสิง่แวดล้อม สําหรับท่ีพกัแรมเชิงอนรัุกษ์บน

เกาะพะงนัในรูปแบบของตรารับรองด้านสิง่แวดล้อมของเกาะพะงนั 

23. ควรมีโครงการนําร่องของโรงแรม และรีสอร์ทท่ีใช้พลงังานทดแทน 

24. สนิค้าเกษตรหรือไม้พืน้เมืองท่ีผู้ประกอบการเห็นวา่เป็นจดุเดน่ของเกาะพะงนั 

สนิค้าเกษตร : มะพร้าว ทเุรียน เงาะ น้อยหน่า ลําไย แตงโม แตงกวา ถัว่ กล้วย 

พนัธ์ไม้ : วา่นเพชรหงึ มะมว่งหิมพานต์ 

25. ภาคเอกชนคดิเห็นวา่ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และโครงการภายใต้วิสยัทศัน์ และโครงการตา่ง 

ๆ เหลา่นีภ้ายใต้วิสยัทศัน์ท่ีเสนอในงานวิจยัชิน้นี ้มีความเป็นไปได้ เพราะทางเกาะพะงนั

ยงัขาดผู้ ท่ีเข้ามาวิจยัด้านการพฒันาการท่องเท่ียวของเกาะพะงนั แตย่งัขาดความร่วมมือ

ระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพืน้ท่ี รวมทัง้ยงัขาดงบประมาณในการดํา

เดนิการในทกุ ๆ ด้านอีกด้วย ภาครัฐควรให้การสนบัสนนุอยา่งจริงจงั และเป็นรูปธรรม

ชดัเจน  

26. ภาคเอกชนคดิเห็นวา่หากสามารถปฏิบตัติามโครงการดงักลา่ว การพฒันาการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศบนเกาะพะงนั จะมีความเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึน้ แตต้่องมีการศกึษา

เร่ืองของการลงทนุเพ่ือท่ีจะพฒันาดงักลา่วก่อน วา่มีความเหมาะสมหรือไมอ่ยา่งไร แตถ้่า

เป็นไปได้เศรษฐกิจของประชาชนชาวเกาะพะงนัจะดีขึน้ แตจ่ะต้องควรมีการ

ประชาสมัพนัธ์ท่ีดี 
 
ข้อเสนอแนะของประชาชน 

1. พฒันาไปในทิศทางท่ีธรรมชาตยิงัคงอยูม่ากท่ีสดุ 

2. ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว และผู้ ท่ีทํามาค้าขาย 

3. ควรทําถนนให้มากกวา่นีเ้พ่ือให้ครอบคลมุเข้าถึงได้ทกุท่ี 
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4. ควรเพิ่มสญัญาณจราจรให้มากขึน้ ลดการเกิดอบุตัเิหต ุ

5. ควรอนรัุกษ์ปะการังไมใ่ห้ถกูทําลายไปมากกวา่นี ้

6. ไมค่วรตดัไม้ทําลายป่ามาสร้างรีสอร์ท 

7. ควรมีการผลผลติจากการเกษตรให้มากขึน้จะได้ไมต้่องนําเข้าจากภายนอกเกาะ 

8. การคมนาคม พฒันาปรับปรุงถนน 

9. การประชาสมัพนัธ์จดุเดน่ของเกาะพะงนั หาหอยกลม ดํานํา้ 

10. การรักษาความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว 

11. รักษาความสะอาดบริเวณชายหาดเสมอ 

12. อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

13. ปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพตดิ 

14. พฒันาแหลง่ศลิปวฒันธรรม 

15. ควบคมุราคาสนิค้าไมใ่ห้แตกตา่งจากบนฝ่ังมากเกินไป 

16. สนบัสนนุ และเพิ่มพืน้ท่ีการทํานา ทําไร่ และสวนผลไม้ให้มากขึน้เพียงพอตอ่การ

บริโภคภายในเกาะพะงนั 

17. พฒันาการทําเกษตรอินทรีย์ท่ีเกาะพะงนั 

18. สนิค้าเกษตรหรือไม้พืน้เมืองท่ีประชาชนเห็นวา่เป็นจดุเดน่ของเกาะพะงนั 

สนิค้าเกษตร : มะพร้าว ทเุรียน เงาะ ลางสาด มงัคดุ 

พนัธ์ไม้ : มะมว่งหิมพานต์ 

27. ภาคประชาชนคดิเห็นวา่ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และโครงการภายใต้วิสยัทศัน์ และโครงการ

ตา่ง ๆ เหลา่นีภ้ายใต้วิสยัทศัน์ท่ีเสนอในงานวิจยัชิน้นี ้มีความเป็นไปได้น้อยมาก เพราะ

อปุสรรคสําคญัก็คือ สาธารณปูโภคด้านตา่ง ๆ ได้แก่ ด้านการคมนาคม สาธารณสขุ และ

ขาดการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น ท่ีสําคญัก็คือขาดเงินทนุท่ีจะดําเดนิการ และแหลง่

งบประมาณในการพฒันา และขาดเจ้าหน้าท่ีในการจดัการดแูลอยา่งจริงจงั  

28. ภาคประชาชนคดิเห็นวา่หากสามารถปฏิบตัติามโครงการดงักลา่ว การพฒันาการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศบนเกาะพะงนั จะมีความเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึน้ เพราะเป็น

การท่องเท่ียวท่ีมีความยัง่ยืน และสามารถพึง่พาตนเองได้ และควรมีการปรับปรุงแหลง่

ท่องเท่ียวเร่ืองสถานบนัเทิงให้น้อยลง และการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาตใิห้มากขึน้ ประชาชน

ก็จะกินดีอยูดี่ การท่องเท่ียวท่ีเกาะพะงนัก็เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก 
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ข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ
1. อนรัุกษ์เกาะพะงนัให้เป็นอยา่งเดมิ 

2. ให้ทนุในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและรักษาสิง่แวดล้อม 

3. พฒันาการผลติภณัฑ์จากมะพร้าว 

4. ลดการจดังานปาร์ตีคื้นอ่ืน ๆ ลงเหลือแคพ่ระจนัทร์เตม็ดวง 

5. จดัระบบเรือ และแทกซ่ี 

6. พฒันาการคมนาคม และสาธาณปูโภค 

7. รักษาความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 

8. ดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิ

9. รักษาเกาะนีใ้ห้เป็นธรรมชาตมิากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 

10. นกัท่องเท่ียวมาเกาะพะงนัเพราะต้องการความเป็นธรรมชาต ิไมอ่ยากให้เหมือนกบัเกาะ

ภเูก็ต และเกาะสมยุ 

11. ทําเกาะพะงนัให้มีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง อยา่ทําให้เหมือนกบัเกาะสมยุ และเกาะเตา่ 

เพราะวา่ถ้าเกาะทัง้ 3 มีลกัษณะเหมือนกนัแล้วนกัท่องเท่ียวก็จะไปท่ีเดียว 

12. อยากให้จดัรูปแบบการท่องเท่ียวกลางคืนให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือให้เกิด
จิตสํานกึในการรับผิดชอบสิง่แวดล้อม 

13. ปรับปรุงแนวปะการัง และโครงสร้างพืน้ฐานของเรือ 

14. กําจดัการคอรัปชัน่ และรักษาประชาธิปไตย จะมีผลดีตอ่การท่องเท่ียว 

15. อยา่คดิราคากบันกัท่องเท่ียวมากเป็นเท่าตวั 

16. หยดุมาเฟีย และยาเสพตดิบนเกาะพะงนั 

17. หยดุตํารวจในการกรรโชกทรัพย์นกัท่องเท่ียว 

18. อยากให้มีรีสอร์ทท่ีเป็นการทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรให้มากขึน้ 

19. ให้เน้นเร่ืองการทําความสะอาดหลงัจากงานฟลูมนูให้มากขึน้ 

20. กําจดัหมาจรจดั 

21. ดแูลเร่ืองสขุภาพ และความปลอดภยัโดยทัว่ ๆ ไป 

22. ปรับปรุงระบบบําบดันํา้เสีย 

23. ให้มีระบบการทําความสะอาด ปะการัง และป้องกนัการทําลายป่า 

24. พฒันาผู้ ท่ีมีความสามารถในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์ขึน้ในพืน้ท่ีเกาะพะงนั 

25. ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน และลดอบุตัเิหตจุากมอเตอร์ไซด์ 

251 



 

 

26. อบรมการรักษาความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง และสนบัสนนุการทําธุรกิจโดยชมุชน 

27. ปรับปรุงป้ายบอกเส้นทางบนถนน 

28. เพิ่มร้านสะดวกซือ้ 24 ชัว่โมง(7-11) 

29. สนบัสนนุสนิค้าท้องถ่ิน และลดการนําเข้าจากภายนอก 

30. ควบคมุการก่อสร้างใหม่ๆ  และการพฒันาด้านตา่ง  

31. โรงพยาบาล และตํารวจไมมี่คณุภาพ 

32. ให้ความรู้กบัประชาชนในท้องถ่ิน 

33. เพิ่มการลงทนุของชาวไทย 

34. มาตรฐานท่ีพกัอาศยั 

35. รักษาชายหาดและคณุภาพของนํา้ทะเล 

36. รักษากาปลกูผกัพืน้เมือง 
37. กําหนดเส้นทางดํานํา้ในกลุม่หมูเ่กาะอา่งทอง-เกาะเตา่-เกาะพะงนั-เกาะสมยุ 

38. พฒันาท่ีจอดเรือยอร์ช และทําหนดเส้นทางการเดนิเรือ 

39. สนิค้าเกษตรหรือไม้พืน้เมืองท่ีนกัท่องเท่ียวเห็นวา่เป็นจดุเดน่ของเกาะพะงนั 

40. ได้แก่ สมนุไพร เนยถัว่ ผลไม้ไทย ผกัพืน้เมือง สมนุไพร สปัปะรด กล้วย ชมพู ่เงาะ มะมว่ง 

แตงโม มงัคดุ อโวคาโด ส้ม สตอเบอร่ี แอปเปิล้ ราสเบอร่ี แคนเบอร่ี ลิน้จ่ี เสาวรส แครอท 

เห็ด มะเขือเทศ มะละกอ บอคเคอร่ี เมลอน แอพลคิอท soursop snozamber และ 

elderberries 
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ตอนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน 
      ที่เกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 จากผลการวิจยัข้อมลูจากแบบสอบถาม สามารถสรุปแผนยทุธศาสตร์แบบบรูณาการ

เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งยัง่ยืนท่ีเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ได้ดงันี ้
วิสัยทศัน์ 

เกาะพะงนัจะมุ่งพฒันาการท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือปลกุจิตสํานึกด้าน

การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ินโดยพฒันา

เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดับโลกเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้

เข้มแข็ง และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ 

เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชมุชนสามารถพฒันาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การปลุกจติสาํนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภมิูปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1 การปลุกจติสาํนึก 
โครงการท่ี 1 ชาวเกาะพะงนัอนรัุกษ์และฟืน้ฟปูะการัง 

โครงการท่ี 2 การอนรัุกษ์ป่าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ต้นนํา้ และลําธาร 

โครงการท่ี 3 การอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

และชมุชน 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างจติสาํนึกด้านศีลธรรม และความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน 
โครงการท่ี 1 การรณรงค์เพ่ือให้เกาะพะงนัเป็นเกาะสีขาว เพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยาเสพตดิ 

โครงการท่ี 2 การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาจติใจ 
โครงการท่ี 1 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ตามแนว

พระราชดําริ 

โครงการท่ี 2 การอบรมภาวะความเป็นผู้ นําให้กบัผู้ นําชมุชน 

โครงการท่ี 3 การอบรมฝึกปฏิบตัแิละพฒันาจิตใจให้กบัเยาวชน 
กลยุทธ์ที่ 4 การอนุรักษ์ และเสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
โครงการท่ี 1 ฟืน้ฟวูฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน คือ ประเพณีลากพระทางทะเล 

โครงการท่ี 2 ฟืน้ฟอูนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ิน แพทย์ทางเลือก และการทําสมนุไพร 

โครงการท่ี 3 สร้างพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านของเกาะพะงนั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกาะพะงันเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศที่มีมาตรฐานระดบัโลก 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อม 
โครงการท่ี 1 การจดัการคณุภาพนํา้อย่างยัง่ยืนบนเกาะพะงนั และการจดัการขยะ และการบําบดั

นํา้เสียในแหลง่ท่องเท่ียว 

โครงการท่ี 2 การปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบเกาะให้มีคณุภาพดีเพ่ือเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว 

เชิงนิเวศ 

โครงการท่ี 3 การจดัระเบียบการจอดเรือ และการทอดสมอทางทะเลบริเวณชายฝ่ัง และเกาะตา่งๆ 

โครงการท่ี 4 การจดัการคณุภาพอากาศ และเสียงตามแหลง่ท่องเท่ียว 

โครงการท่ี 5 การศกึษาขีดความสามารถในการรองรับของพืน้ท่ีแหลง่ท่องเท่ียวบนเกาะพะงนั 
กลยุทธ์ที่ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use) แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
โครงการท่ี 1 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางทะเล การพืน้ฟูทะเล ปะการัง  

และชายหาด 

โครงการท่ี 2 การอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การพืน้ฟพืูน้ท่ีป่า และป่าชายเลน 

โครงการท่ี 3 การพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

โครงการท่ี 4 การพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการปรับปรุงภมูิทศัน์ 

โครงการท่ี 5 การแบง่พืน้ท่ีเป็นเขต (zoning) เพ่ือใช้ในการท่องเท่ียว 

โครงการท่ี 6 พฒันาพืน้ท่ีเกษตร และการทําเกษตรกรรมให้มีมากขึน้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน
รากและการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาสินค้า และการผลิตสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว 
โครงการท่ี 1 การสร้างมาตรฐานท่ีพกัแรม และร้านอาหาร 

โครงการท่ี 2 การสร้างมาตรฐานด้านการบริการทางแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น โรงพยาบาล 

ป๊ัมนํา้มนั และห้องนํา้ 

โครงการท่ี 3 สร้างมาตรฐานแหลง่ท่องเท่ียว 

โครงการท่ี 4 การสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภยัของกิจกรรมการท่องเท่ียว 

โครงการท่ี 5 การเช่ือมโยงเส้นทางระหวา่งแหลง่ท่องเท่ียว 

โครงการท่ี 6 พฒันาแหลง่ท่องเท่ียวแนวทางใหม ่และประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั 
กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
โครงการท่ี 1 การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ และการรักษาและ

เสริมสร้างจดุแข็งของการท่องเท่ียวเกาะพะงนั 

โครงการท่ี 2 การสร้างระบบการบริหารจดัการนกัท่องเท่ียว 

โครงการท่ี 3 การจดัตัง้องค์กรกลางเพ่ือบริหารจดัการการท่องเท่ียวเกาะพะงนัแบบบรูณาการ 

โครงการท่ี 4 การสร้างระบบฐานข้อมลูด้านการท่องเท่ียวเกาะพะงนั 

โครงการท่ี 5 การแสวงหาแหล่งเงินทนุเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวโดยเน้นการลงทนุของชาวไทยให้มี

มากขึน้ 
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการด้านการตลาด 
โครงการท่ี 1 การสร้างภาพลกัษณ์ (Image) และแบรนด์ (Branding) เกาะพะงนัเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวระดบันานาชาต ิ

โครงการท่ี 2 การวางแผนด้านการตลาดแบบครบวงจร 

โครงการท่ี 3 การศกึษากลุม่นกัท่องเท่ียวเป้าหมาย และสร้างกลยทุธ์ในการแขง่ขนั 

โครงการท่ี 4 การจดัประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขายเกาะพะงนัโดยสร้างเวบไซต์รวมเพ่ือขาย

ตรง 

โครงการท่ี 5 การสร้างเครือขา่ยเช่ือมโยงแหลง่ท่องเท่ียว (Cluster) ในกลุม่เกาะทะเลอา่วไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรยั่งยืน และเกษตรอนิทรีย์ 
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
โครงการท่ี 1 การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัการแหลง่ท่องเท่ียว 

โครงการท่ี 2 การอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะด้านการจดัการท่องเท่ียวแบบบรูณาการ 

โครงการท่ี 3 การรวมกลุม่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในการจดัการการท่องเท่ียว 

โครงการท่ี 4 การรักษาความหลากหลายทางวฒันธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่น 
โครงการท่ี 1 การอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะด้านการจดัการท่ีพกั (Home stay) ร้านอาหาร และ

บริการการท่องเท่ียว 

โครงการท่ี 2 การสร้างผลติภณัฑ์ท้องถ่ิน (OTOP) 

โครงการท่ี 3 การจดัตัง้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มด้านการท่องเท่ียว (SME) 

โครงการท่ี 4 อบรมมคัคเุทศก์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

โครงการท่ี 5  การอบรมด้านการจดัการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ 

โครงการท่ี 6 อบรมการพฒันาผลติภณัฑ์จากกะลามะพร้าวจากภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการเกษตร โดยเน้นแนวคิดเกษตร
อนิทรีย์ เกษตรยั่งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการท่ี 1 การอบรมวิธีคดิ จิตสํานกึ อดุมการณ์เก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตร

แบบเศรษฐกิจพอเพียงในเกาะพะงนั 

โครงการท่ี 2 อบรมการทําเกษตรอินทรีย์ การทําปุ๋ ยอินทรีย์ สารปราบศตัรูพืช และวชัพืชธรรมชาต ิ

โครงการท่ี 3 พฒันาการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินท่ีสามารถฟืน้ฟตูวัเองได้ เพ่ืออนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการท่ี 4 พฒันาการใช้พลงังานสะอาดและไร้มลภาวะ 

โครงการท่ี 5 สนบัสนนุให้รีสอร์ท และโรงแรมบนเกาะพะงนัใช้ผลิตภณัฑ์จากการทําเกษตรอินทรีย์

เพ่ือบริการลกูค้า 

โครงการท่ี 6 ปรับระบบการผลติการเกษตรให้สอดคล้องกบัลกัษณะพืน้ท่ี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการท่ี 7 จดัระบบการผลติสนิค้าจากเกษตร 

โครงการท่ี 8 ลดการนําเข้าผลผลติจากภายนอกโดยเพิ่มการผลติภายในท้องถ่ินโดยชมุชน 

โครงการท่ี 9 พฒันาการทําไร่นาสวนผสมเพ่ือให้เกิดความสมดลุในการทําเกษตร 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบรูณาการเพ่ือการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียว

อยา่งยัง่ยืนท่ีเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

   1 ศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน และตรวจสอบทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเกาะพะงนั 

   2. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกตลอดจนการวิเคราะห์จุดอ่อน  

จดุแข็ง โอกาส และอปุสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของเกาะพะงนั  

   3. เพื่อเสนอแนวทางการวางแผนพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ 

ท่ีเกาะพะงัน 
ความสาํคัญของการวจิัย 

ผู้วิจยัจะได้ผลการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัทรัพยากรการท่องเท่ียว และแนวทางการจดัการ

ท่องเท่ียวท่ีเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วนําผลการศึกษาท่ีได้เป็นฐานข้อมูลในการ

พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืนของเกาะพะงนัตอ่ไป 

 ขอบเขตของการวจิัย 
1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
   ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจะศกึษาประชากร 4 กลุม่ คือ 

      1. ภาครัฐ ได้แก่ ผู้ ว่าราชการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและ

แผน จากสํานักงาน ททท.ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอําเภอเกาะพะงัน เจ้าหน้าท่ี

สํานกังานพฒันาชมุชนอําเภอเกาะพะงนั สํานกังานเกษตรอําเภอเกาะพะงนั องค์การ

บริหารส่วนตําบลเกาะพะงนั และตําบลบ้านใต้ และท่ีทําการอทุยานแห่งชาติธารเสด็จ-

เกาะพะงนั 

2. ภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบธุรกิจด้านการบริการการท่องเท่ียวภายในเกาะพะงัน 

และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี ได้แก่ บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวภายในเกาะพะงัน 

เช่น หอการค้า จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี สมาคมไทยธุรกิจท่องเท่ียว สมาคมโรงแรมไทย บริษัท

นําเท่ียว บริษัทดํานํา้ บริษัทเช่ารถ โรงแรม รีสอร์ท และบงักะโล  
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3. ประชาชนในพืน้ท่ี ได้แก่ ผู้ ท่ีมีภมูิลําเนาอยูใ่นอําเภอเกาะพะงนั จํานวน 10, 720 คน  

4. นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวยังแหล่งท่องเท่ียวภายใน 

เกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี มีจํานวนทัง้สิน้ 46, 664 คน  

 2. การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ผู้วิจยัเลือกกลุม่ตวัอยา่งภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชน และนกัท่องเท่ียว

ชาวตา่งชาต ิจํานวนกลุม่ละ 100 คน รวมจํานวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 400 คน 

 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

 1. แบบสํารวจทรัพยากรท่องเท่ียว (Resource Audit) ของสถาบนัพฒันาการท่องเท่ียว

เพ่ืออนรัุกษ์สิง่แวดล้อม  

3. แบบสอบถามโดยสร้างขึน้จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองท่ี

เก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การพฒันาอย่างยัง่ยืน การวางแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ 

นโยบายของรัฐบาล และแผนยทุธศาสตร์ของจงัหวดั โดยแบง่เป็นแบบสอบถาม 2 ชดุ ดงันี ้

   3.1 แบบสอบถามชุดท่ี 1 ความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือ

ผู้ประกอบการ และประชาชน เก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวของเกาะพะงนั เป็นการ

สํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพ่ือการวางแผนพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืนบนเกาะพะงนั แบง่ออกเป็น 7 ตอน 

    3.2 แบบสอบถามชดุท่ี 2 ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ เก่ียวกบัแนวทาง

ในการวางแผน และพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของเกาะพะงนั แบง่ออกเป็น 7 ตอน 
 วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. นําแบบสอบถามเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถกูต้อง ความ

สมบรูณ์ของเนือ้หา (Content Validity) แล้วนําข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน มาปรับปรุง

แก้ไขแบบสอบถามนัน้ 

2. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง จํานวน 40 ราย จากกลุ่มตวัอย่าง 

 4 กลุม่เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ ความหมาย เวลาท่ีใช้ และการเข้าถึงกลุ่มตวัอย่าง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลเพ่ือให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์โดยดําเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการสํารวจ

ข้อมลูเบือ้งต้น เก็บ ข้อมลูของอําเภอ การตัง้ถ่ินฐาน ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิต การศกึษา การประกอบ

อาชีพ การคมนาคม และการสาธารณูปโภค และสร้างความสมัพนัธ์ชุมชน หลงัจากนัน้ส่งหนงัสือจาก

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไปยังส่วนราชการต่างๆ เพ่ือขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่มได้แก่ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ นกัท่องเท่ียว และตรวจสอบข้อมลูท่ีได้รับ และเก็บข้อมลู

เพิ่มเตมิในสว่นท่ีไมส่มบรูณ์ เพ่ือให้ครอบคลมุตามความมุง่หมายของการวิจยัท่ีกําหนดไว้ 

 

การจัดกระทาํข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามตามท่ีกําหนดไว้มาทําการตรวจสอบความถูกต้องและ

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วนําข้อมลูมาบนัทึก เพ่ือประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดย

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่า

คะแนนเฉล่ีย (Means) และการหาคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 
สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ข้อมลูเก่ียวกับทรัพยากรการท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม เทศกาล ประเพณี กิจกรรม วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้

ภายใน และภายนอก (SWOT analysis) ของเกาะพะงัน ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค ในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเกาะพะงนั ตลอดจนการมีส่วนร่วมและบทบาท

หน้าท่ีของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเร่ืองของการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยนํา

คา่ผลรวมสงูสดุของประชากรกลุ่มตวัอย่างทัง้ 4 กลุ่มนํามาสร้างเป็นแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืนท่ีเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
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ตอนที่ 1 สรุปผลการตรวจสอบทรัพยากร 
 ทรัพยากรหลกัท่ีเป็นจดุดงึดดูนกัท่องเท่ียวของเกาะพะงนัได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติทาง

ทะเล ได้แก่ ชายหาด อ่าว และเกาะต่าง ๆ และทรัพยากรเทศกาลงานฟูลมูนปาร์ตี  ้เพราะ

ทรัพยากรดงักล่าวทัง้ 2 ประเภทเป็นทรัพยากรหลกัในการทําให้เกาะพะงนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัใน

ระดบันานาชาติ ในขณะท่ีทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ ป่าไม้ นํา้ตก และการดํานํา้ดปูะการังจดัเป็น

ทรัพยากรสนับสนุน สําหรับการประเมินคุณภาพทรัพยากรการท่องเท่ียว ผู้ วิจัยขอสรุปว่า 

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรหลกัของเกาะพะงนัท่ีได้มิได้รับผลกระทบจากการ

พัฒนาการท่องเท่ียวมากนัก ยกเว้นหาดริน้ซึง้ได้รับผลกระทบจากการจัดงานฟูลมูนปาร์ตีซ้ึ่ง

ก่อให้เกิดปัญหาสิง่แวดล้อมและปัญหาศีลธรรม 

 ในสว่นท่ีเก่ียวกบัทรัพยากรวฒันธรรม และสิ่งท่ีสร้างขึน้ และทรัพยากรประเพณี วิถีชีวิต 
และงานเทศกาล ผู้วิจยัขอสรุปว่า ทรัพยากรเหล่านีมี้ความสําคญัต่อชมุชนท้องถ่ินเป็นอย่างมาก 

รวมทัง้นกัท่องเท่ียวท่ีต้องการพกัผ่อนทางด้านจิตใจ และจรรโลงศีลธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์

ประเพณี วิถีชีวิต และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 ทรัพยากรกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นหลกัคือ การดํานํา้ดปูะการัง และการเดินป่าศกึษา

ธรรมชาติ เพราะมีธรรมชาติป่าไม้และนํา้ตกท่ีสมบูรณ์ อีกทัง้นํา้ตกท่ีเกาะพะงันแต่ละแห่งมี

ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เพราะฉะนัน้นํา้ตกจึงไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

เท่านัน้ แต่ยงัเป็นแหลง่เรียนรู้ทางประวตัิศาสตร์อีกด้วย จึงสมควรท่ีจะได้รับการจดัการดแูลอย่าง

ถกูต้อง สว่นทรัพยากรบริการท่ีโดดเดน่ทีสดุก็คือท่ีพกัแรมท่ีอยูใ่นภมูิทศัน์ท่ีสวยงามนัน่เอง 
ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคนกัท่องเท่ียว 

  ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างภาครัฐ สรุปผลได้ว่า กลุม่ตวัอย่างภาครัฐสว่นใหญ่เป็น

ชาย มีช่วงอายรุะหว่าง 25 – 34 ปี และสว่นใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

อาชีพของกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ คือ รับราชการ ซึง่มีรายได้อยูร่ะหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท 

  ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างภาคเอกชน สรุปผลได้ว่า กลุม่ตวัอย่างภาคเอกชนส่วน

ใหญ่เป็นหญิง มีช่วงอายรุะหว่าง 35 – 44 ปี และสว่นใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศกึษาระดบั

ปริญญาตรี อาชีพของกลุม่ตวัใหญ่สว่นใหญ่ คือ พ่อค้า/นกัธุรกิจ ซึง่มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001 – 

20,000 บาท 

  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างภาคประชาชน สรุปผลได้ว่า กลุ่มตัวอย่างภาค

ประชาชนสว่นใหญ่เป็นหญิง  มีช่วงอายรุะหว่าง 25 – 34 ปี และสว่นใหญ่มีสถานภาพสมรส มี
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การศกึษาระดบัปริญญาตรี อาชีพของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คือ เป็นพนกังานบริษัทเอกชน ซึง่มี

รายได้อยูร่ะหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท 

 ข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างภาคนกัท่องเท่ียว เป็นกลุ่มท่ีสําคญัท่ีสดุของการท่องเท่ียว

สรุปผลได้วา่ กลุม่ตวัอย่างภาคนกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่เป็นหญิงมากกว่าเพศชาย แตไ่ม่แตกตา่งกนั

มากนกัโดยสว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง 15 -24 ปี ซึง่เป็นกลุม่เยาวชนท่ีไม่มีรายได้ แตเ่ม่ือรวมช่วงอายุ

ระหว่าง 25 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี ซึง่เป็นกลุ่มวยัทํางานท่ีมีรายได้พบว่า มีจํานวนมากกว่ากลุ่ม

แรก และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี รองลงมา ได้แก่ ระดบั 

ปวช. หรือ ปวส. และปริญญาโท อาชีพของกลุม่นกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่ คือ ธุรกิจสว่นตวั รองลงมา

มีจํานวนเท่ากนั คือ พนกังานบริษัทเอกชน และนกัเรียนหรือนกัศกึษา สําหรับรายได้ต่อเดือนของ

นกัท่องเท่ียวกลุม่ท่ีใหญ่ท่ีสดุมีรายได้ตอ่เดือนต่ํากวา่ 5, 000 USD รองลงมาคือกลุม่นกัท่องเท่ียวท่ี

มีรายได้ตอ่เดือน 5,001 – 10,000 USD และกลุม่ท่ี 3 เป็นกลุม่ท่องเท่ียวท่ีมีรายได้สงูสดุมีรายได้

ตอ่เดือนสงูกว่า 25,000 USD ตอ่เดือนโดยนกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่เป็นชาวยโุรป รองลงมาเป็นชาว

สหรัฐอเมริกา และชาวเอเชีย ตามลําดบั 

 ลกัษณะการมาท่องเท่ียวส่วนมากมาคนเดียว รองลงมา เดินทางมากับกลุ่มเพ่ือนหรือ

เพ่ือนร่วมงาน และเดินทางมากบัครอบครัว โดยมีวตัถปุระสงค์การมาท่องเท่ียวทัง้ทางธรรมชาต ิ

และการเข้าร่วมงานฟูลมนูปาร์ตี ้นกัท่องเท่ียวส่วนมากพกัท่ีบงักะโล รองลงมา คือ โรงแรม และ

โฮมสเตย์ นกัท่องเท่ียวได้รับข้อมลูข่าวสารมาจากเพ่ือน และญาติ อินเตอร์เน็ต และหนงัสือพิมพ์

หรือวารสาร ตามลําดับ และมีความต้องการกลับมาอีกครัง้เป็นส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายในการ

เดนิทางมาครัง้นี ้2, 001 USD ขึน้ไป 
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 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการตรวจสอบทรัพยากรท่องเท่ียวท่ีเกาะพะงนั ทางด้าน

ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิวฒันธรรม กิจกรรม เทศกาล และการบริการ ของกลุม่ประชากร

ทัง้ 4 กลุม่ คือ 

 ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติของเกาะพะงนั อนัดบัแรก คือ ชายหาด ได้แก่ หาดริน้ 

หาดท้องนายปาน หาดแมห่าด หาดสน หาดยาว หาดสลดั และหาดบ้านใต้ ซึง่เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมี

คา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก ท่ีสดุ อนัดบั 2 คือ เกาะ ได้แก่ เกาะพะงนั เกาะแตนใน เกาะม้า 

มีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก และอนัดบั 3 คือ ป่าไม้ ได้แก่ อทุยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะ

พะงัน มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยสรุปแล้วผู้ วิจัยเห็นว่าชายหาดมีค่าเฉล่ียระดบั

ความคดิเห็นมากท่ีสดุเน่ืองจากมีความสวยงาม เงียบสงบ และเป็นธรรมชาตนิัน่เอง 

 ทรัพยากรท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและสิ่งท่ีสร้างขึน้ของเกาะพะงนั อนัดบัแรก คือ วดั 

ได้แก่ วดัเขาถํา้ วดัใน วดัโพธ์ิ และวดัราษฎร์เจริญ อนัดบั 2 คือ ศาล ได้แก่ ศาลเจ้าแม่กวนอิม 

และ อนัดบั 3 คือ พระเจดีย์ ได้แก่ พระเจดีย์ภเูขาน้อย โดยมีคา่เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

ทัง้หมด โดยสรุปแล้วผู้วิจยัเห็นวา่วดัแตล่ะวดัมีจดุดงึดดูท่ีแตกตา่งกนัออกไป ได้แก่ วดัเขาถํา้เป็นท่ี

นัง่วิปัสสนาท่ีเงียบสงบ วดัในเป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเกาะพะงนั วดัโพธ์ิเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงในด้าน

การอบสมนุไพร อบซาวน่า และนวดแผนโบราณของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาต ิสว่นวดัราษฎร์เจริญ

ก็เป็นศนูย์รวมจิตใจท่ีสําคญัของชาวเกาะพะงนัตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจบุนั 

 ทรัพยากรท่องเท่ียวประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาลของเกาะพะงนั อนัดบัแรก คือ งาน

ฟลูมนูปาร์ตี ้(Full moon Party) มีระดบัความคิดเห็นเฉลี่ยมากท่ีสดุ อนัดบั 2 คือ ประเพณีลากพระ

ทางทะเล มีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก และ อนัดบั 3 คือ การแข่งขนัหาหอยกลม บ้านหิน

กอง มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ดงันัน้กิจกรรมฟูลมนูปาร์ตีน้บัเป็นจุดดึงดดูท่ีสําคญั

ท่ีสดุ และทําให้นกัท่องเท่ียวหลายชนชาติหลากภาษาท่ีมีความใฝ่ฝันท่ีจะเดินทางมายงัเกาะพะงนั

เพ่ือมาร่วมงานฟลูมนูปาร์ตี ้จนทําให้เกาะพะงนัเป็นท่ีรู้จกั และมีช่ือเสียงไปทัว่โลก 

 ทรัพยากรกิจกรรมการท่องเท่ียวของเกาะพะงัน อนัดบัแรก คือ การดํานํา้ดปูะการัง มี

คา่เฉลี่ยระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ อนัดบั 2 คือ การประมงพืน้บ้าน มีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยูใ่น

ระดบัมาก และ อนัดบั 3 คือ การเดินป่าศกึษาธรรมชาติ มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

เพราะเกาะพะงนัมีปะการังท่ีคอ่นข้างอดุมสมบรูณ์ และสามารถดํานํา้ได้เกือบทกุหาดรอบ ๆ เกาะ 

แตล่ะจดุก็มีความหลากหลาย และความอดุมสมบรูณ์ของปะการัง และระบบนิเวศแตกตา่งกนัไป 

 ทรัพยากรการบริการท่ีเหมาะสมของเกาะพะงนั อนัดบัแรก คือ มีโรงแรมท่ีพกัหรือรีสอร์ท

ท่ีได้มาตรฐาน มีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก อนัดบั 2 คือ มีบริการข้อมลูและศนูย์ข้อมลู
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นกัท่องเท่ียว มีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก และอนัดบั 3 คือ มีบริการด้านการคมนาคม

ขนสง่ และการส่ือสารท่ีสะดวก มีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

(SWOT Analysis) ของเกาะพะงนั ได้แก่ จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค 

 จุดแข็งของเกาะพะงัน คือ มีเทศกาลฟูลมูลปาร์ตีเ้ป็นท่ีรู้จักกันทั่วโลก มีค่าเฉล่ียระดบั

ความเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีโดดเด่น เช่น 

ชายหาดท่ีสวยงาม และนํา้ตกท่ีมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน มีค่าเฉ่ียระดบัความคิดอยู่ในระดบั

มาก และอนัดบั 3 ได้แก่ มีปะการังท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงสําหรับการดํานํา้ระดบัโลก มีค่าเฉลี่ย

ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

 จุดอ่อนของเกาะพะงัน คือ ขาดการจัดการด้านขยะและนํา้เสียอย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย

ความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ ขาดแหลง่นํา้ในการทําการเกษตร มีคา่เฉลี่ย

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ จะมีนกัท่องเท่ียวมาเฉพาะในช่วง high season 

เท่านัน้ มีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก   

 โอกาสในการพฒันาการท่องเท่ียวของเกาะพะงนั คือ พฒันาเป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ในการดํานํา้ระดบัโลก มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  รองลงมาอนัดบั 2 ได้แก่ เป็น

เป้าหมายและเชิงยทุธศาสตร์ของจงัหวดัในการพฒันาสินค้าและบริการการท่องเท่ียว มีค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ เป็นแหลง่ท่องเท่ียวตามเส้นทางการสง่เสริมการ

ท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มีคา่เฉลี่ยระดบัความคดิเห็นมาก 

 อุปสรรคของเกาะพะงัน คือ ปัญหาการสนับสนุน และงบประมาณจากส่วนกลาง มี

คา่เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  อนัดบั 2 ได้แก่ สินค้าเกษตรท่ีนําเข้ามีราคาแพง มีคา่เฉลี่ย

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ ปัญหาสงัคม ด้านยาเสพติด และอบายมขุ มี

คา่เฉลี่ยระดบัความคดิเห็นมาก 

 โดยสรุปแล้ว จุดแข็งของเกาะพะงัน คือกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี ้มีทรัพยากรธรรมชาติท่ี

หลากหลาย มีความอุดมสมบูรณ์ และมีท่ีพกัท่ีอยู่ในภมูิทศัน์ท่ีงดงาม สามารถพฒันาเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวระดบัโลก แต่จุดอ่อนของเกาะพะงนัคือมีปัญหาในเร่ืองของการจดัการสิ่งแวดล้อมอยู่

มาก อีกทัง้ยงัยงัขาดแหล่งนํา้ในการทําการเกษตร และขาดการจดัการเร่ืองการท่องเท่ียวในด้าน

ตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม สว่นโอกาสในการพฒันาเกาะพะงนั คือความสามารถในการท่ีจะเป็นแหลง่

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี เพราะอยู่ในแผนของการพฒันาการท่องเท่ียวด้านต่าง ๆ ของทัง้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และอุปสรรคก็คือปัญหาเร่ืองการ
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สนับสนุน และงบประมาณจากส่วนกลาง ปัญหาสงัคม ปัญหาเร่ืองสาธารณูปโภค และปัญหา

เร่ืองการนําเข้าสินค้าจากภายนอกเพราะไม่สามารถผลิตสินค้าอปุโภคบริโภคได้เองอย่างเพียงพอ 

ทําให้สินค้าต่าง ๆ ภายในเกาะมีราคาแพงไปด้วย โดยผู้วิจยันําเสนอสรุปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 

จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) ของเกาะพะงนั ในรูปแบบตารางดงันี ้

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีเทศกาลฟลูมลูปาร์ตีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก 

2. มีทรัพยากรธรรมชาตท่ีิโดดเดน่ เช่น ชายหาด

ท่ีสวยงาม  และนํา้ตกท่ีมีประวัติศาสตร์อัน

ยาวนาน 

3. มีปะการังท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงสําหรับการ

ดํานํา้ระดบัโลก 

4. มีรีสอร์ทและบงักะโลในภมูิทศัน์ท่ีสวยงาม 

5. มีพืน้ท่ีเกาะม้าท่ีได้รับการรับรองเป็นเกาะ

เกษตรอินทรีย์แห่งเดียวในประเทศไทย 
 

1. ขาดการจัดการด้านขยะและนํา้เสียอย่าง

ถกูต้อง 

2. ขาดแหลง่นํา้ในการทําการเกษตร 

3. จะมีนักท่องเท่ียวมาเฉพาะในช่วง High 

season เท่านัน้ 

4. การบริการการท่องเท่ียวยงัขาดมาตรฐาน 

5. การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียว

ของชมุชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยงัมีอยูน้่อย

มาก 

6 .  ทรัพยากรป่าไ ม้ในพื น้ ท่ีถูก ทําลายจน

กลายเป็นป่าเส่ือมโทรมเป็นจํานวนมาก 

7 .  การลงทุน ด้าน ท่ีพักส่วนใหญ่เ ป็นของ

ชาวตา่งชาต ิ

โอกาส อุปสรรค 

1. พฒันาเป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในการดํา

นํา้ระดบัโลก 

2. เป็นเป้าหมายและเชิงยทุธศาสตร์ของจงัหวดั

ในการพฒันาสนิค้าและบริการการท่องเท่ียว 

3. เป็นแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางการส่งเสริม

การท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

4. นโยบายรัฐบาลและจังหวดัสุราษฎร์ธานีใน

การสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

5. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวด้าน

เกษตรอินทรีย์ 

1. ปัญหาการสนบัสนุน และงบประมาณจาก

สว่นกลาง 

2. สนิค้าเกษตรมีราคาแพง 

3. ปัญหาสงัคม ด้านยาเสพตดิ และอบายมขุ 

4. ระบบสาธารณูปโภค และเส้นทางการ

คมนาคมไมส่ะดวก 

5. ไม่สามารถผลิตสินค้าอปุโภคบริโภคได้เอง

อยา่งเพียงพอ 

6. การลงทนุจากชาวตา่งชาตมิาก 
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 ตอนที่ 4 ความคดิเห็นเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ในการพฒันาเกาะพะงนั 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี เพ่ือก่อให้เกิดความยัง่ยืน 

 วิสยัทศัน์ท่ีสําคญัท่ีสดุของเกาะพะงนั คือ เกาะพะงนัจะพฒันาการท่องเท่ียวเป็นการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือปลกุจิตสํานึกด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม 

ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน มีคา่เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  อนัดบั 2 ได้แก่ เกาะพะ

งนัจะพฒันาเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัมาก  อนัดบั 3 ได้แก่ เกาะพะงนัจะพฒันาการท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือ

กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคา่เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  และสดุท้ายอนัดบั 4 

ได้แก่ เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่

ชมุชนโดยยึดหลกัการพฒันาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือให้ชมุชนสามารถพฒันาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน มีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

 จงึอาจสรุปได้วา่ วิสยัทศัน์ท่ีมีสําคญัท่ีสดุ คือ การท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือ

ปลกุจิตสํานึกด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญา

ท้องถ่ิน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นกุญแจสําคญัท่ีสามารถจะไปสู่ความสําเร็จในการจดัการด้านต่าง ๆ ใน

หวัข้อรองลงไป 

 ประเด็นยทุธศาสตร์ของเกาะพะงนั มีการเปล่ียนแปลงไปตามลําดบัความสําคญัดงันี ้คือ

ยทุธศาสตร์การปลกุจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี 

และภมูิปัญญาท้องถ่ินซึ่งเคยอยู่ในอนัดบั 4 กลบัมาเป็นแนวทางในการทําความปรารถนาท่ีจะให้

เกาะพะงนัพฒันาไปในทิศทางท่ีดีท่ีสดุในอนัดบั 1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเกาะพะงนัเป็นศนูย์กลาง

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีมาตรฐานระดบัโลกจากอนัดบัท่ี 1 เป็นอบัดบัท่ี 2 ยทุธศาสตร์การใช้การ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และการบริหารจัดการ จากอันดบัท่ี 2 เป็นอนัดบั 3 

ยทุธศาสตร์การพฒันาชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ยืน และเกษตรอินทรีย์ จาก

อนัดบัท่ี 3เป็นอนัดบั 4  

 โดยสรุปจะเห็นว่า ยุทธศาสตร์การปลุกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินอยู่ในอันดับ 1 ซึ่งไปในทิศทางเดียวกับ

วิสยัทัศน์ อีกทัง้ยุทธศาสตร์ในลําดบัรองลงไปมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกับวิสยัทัศน์

เช่นกนั 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การปลุกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ินมีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

 โดยสรุปแล้วมีอยู ่4 กลยทุธ์ ตามลําดบัดงันี ้คือ กลยทุธ์ท่ี 1 การปลกุจิตสํานกึ มีโครงการ

ภายใต้กลยทุธ์ตามลําดบัดงันี ้คือ โครงการท่ี 1 ชาวเกาะพะงนัอนรัุกษ์และฟืน้ฟปูะการัง โครงการ

ท่ี 2 การอนรัุกษ์ป่าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ต้นนํา้ และลําธาร และโครงการท่ี 3 การอบรมเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและชมุชน กลยทุธ์ท่ี 2 การสร้าง

จิตสํานึกด้านศีลธรรม และความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน มีโครงการภายใต้กลยุทธ์

ตามลําดบัดงันี ้คือ โครงการท่ี 1 การรณรงค์เพ่ือให้เกาะพะงนัเป็นเกาะสีขาว เพ่ือแก้ไขปัญหา

อาชญากรรม และยาเสพติด และโครงการท่ี 2 การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั กลยทุธ์ท่ี 3 

การพฒันาจิตใจ มีโครงการภายใต้กลยทุธ์ตามลําดบัดงันี ้คือ โครงการท่ี 1 การอบรมเศรษฐกิจ

พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดําริ โครงการท่ี 2 การอบรมภาวะ

ความเป็นผู้ นําให้กับผู้ นําชุมชน และโครงการท่ี 3 การอบรมฝึกปฏิบตัิและพฒันาจิตใจให้กับ

เยาวชน และกลยทุธ์ท่ี 4 การอนรัุกษ์ และเสริมสร้างวฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว มีโครงการภายใต้

กลยทุธ์ตามลําดบัดงันี ้คือ โครงการท่ี 1 ฟืน้ฟูวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน คือ ประเพณีลากพระ

ทางทะเล โครงการท่ี 2 ฟืน้ฟอูนรัุกษ์ภมูิปัญญาท้องถ่ิน แพทย์ทางเลือก และการทําสมนุไพร และ

โครงการท่ี 3 สร้างพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านของเกาะพะงนั 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์การพฒันาเกาะพะงนัเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมี

มาตรฐานระดบัโลก มีคา่เฉลี่ยระดบัความคดิเห็นมาก 

 โดยสรุปแล้วมีอยู่ 4 กลยุทธ์ ตามลําดับดังนี  ้คือ กลยุทธ์ท่ี 1 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ตามลําดบัดงันี ้คือ โครงการท่ี 1 

การจดัการคณุภาพนํา้ การจดัการขยะ และการบําบดันํา้เสียอย่างยัง่ยืนบนเกาะพะงนั ในแหล่ง

ท่องเท่ียว โครงการท่ี 2 การปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบเกาะให้มีคณุภาพดีเพ่ือเช่ือมโยงแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โครงการท่ี 3 การจัดระเบียบการจอดเรือ และการทอดสมอทางทะเลบริเวณ

ชายฝ่ัง และเกาะตา่งๆ โครงการท่ี 4 การจดัการคณุภาพอากาศ และเสียงตามแหลง่ท่องเท่ียว และ

โครงการท่ี 5 การศกึษาขีดความสามารถในการรองรับของพืน้ท่ีแหลง่ท่องเท่ียวบนเกาะพะงนั สว่น

กลยทุธ์ท่ี 2 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Land use) แหล่งท่องเท่ียว และกิจกรรรมการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศ โครงการท่ี 1 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางทะเล การพืน้ฟูทะเล ปะการัง 

และชายหาด โครงการท่ี 2 การอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การพืน้ฟพืูน้ท่ีป่า และป่าชาย

เลน โครงการท่ี 3 การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โครงการท่ี 4 การพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวเชิง
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นิเวศและการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการท่ี 5 การแบ่งพืน้ท่ีเป็นเขต (zoning) เพ่ือใช้ในการ

ท่องเท่ียว และโครงการท่ี 6 พฒันาพืน้ท่ีเกษตร และการทําเกษตรกรรมให้มีมากขึน้ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์การใช้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการ

บริหารจดัการ มีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

โดยสรุปแล้วมีอยู่ 3 กลยทุธ์ ตามลําดบัดงันี ้คือ กลยทุธ์ท่ี 1 การพฒันาสินค้า และการ

ผลิตสินค้าเพ่ือการท่องเท่ียว มีโครงการภายใต้กลยุทธ์ตามลําดบัดงันี ้โครงการท่ี 1 การสร้าง

มาตรฐานท่ีพักแรม และร้านอาหาร โครงการท่ี 2 การสร้างมาตรฐานด้านการบริการทางแหล่ง

ท่องเท่ียวอ่ืนๆ เช่น โรงพยาบาล ป๊ัมนํา้มนั และห้องนํา้ โครงการท่ี 3 สร้างมาตรฐานแหลง่ท่องเท่ียว 

โครงการท่ี 4 การสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภยัของกิจกรรมการท่องเท่ียว โครงการท่ี 5 การ

เช่ือมโยงเส้นทางระหว่างแหล่งท่องเท่ียว และโครงการท่ี 6 พฒันาแหลง่ท่องเท่ียวแนวทางใหม่ และ

ประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั กลยทุธ์ท่ี 2 การบริหารจดัการแหลง่ท่องเท่ียว มีโครงการภายใต้กลยทุธ์

ตามลําดบัดงันี ้โครงการท่ี 1 การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ การรักษา 

และเสริมสร้างจุดแข็งของการท่องเท่ียวเกาะพะงนั โครงการท่ี 2 การสร้างระบบการบริหารจดัการ

นกัท่องเท่ียว โครงการท่ี 3 การจดัตัง้องค์กรกลางเพ่ือบริหารจดัการการท่องเท่ียวเกาะพะงนัแบบ

บูรณาการ โครงการท่ี 4 การสร้างระบบฐานข้อมลูด้านการท่องเท่ียวเกาะพะงนั และโครงการท่ี 5 

การแสวงหาแหลง่เงินทนุเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวโดยเน้นการลงทนุของชาวไทยให้มีมากขึน้ และ

กลยทุธ์ท่ี 3 การจดัการด้านการตลาด มีโครงการภายใต้กลยทุธ์ตามลําดบัดงันี ้โครงการท่ี 1 การ

สร้างภาพลกัษณ์ (Image) และแบรนด์ (Branding) เกาะพะงนัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวระดบันานาชาต ิ

โครงการท่ี 2 การวางแผนด้านการตลาดแบบครบวงจร โครงการท่ี 3 การศึกษากลุ่มนกัท่องเท่ียว

เป้าหมาย และสร้างกลยทุธ์ในการแข่งขนั โครงการท่ี 4 การจดัประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขาย

เกาะพะงนัโดยสร้างเวบไซต์รวมเพ่ือขายตรง และโครงการท่ี 5 การสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงแหล่ง

ท่องเท่ียว (Cluster) ในกลุม่เกาะทะเลอา่วไทย 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ยทุธศาสตร์การพฒันาชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ยืน 

และเกษตรอินทรีย์ มีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

โดยสรุปแล้วมีอยู่ 3 กลยทุธ์ ตามลําดบัดงันี ้คือ กลยทุธ์ท่ี 1 การสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็งในชมุชน มีโครงการภายใต้กลยทุธ์ตามลําดบัดงันี ้โครงการท่ี 1 การส่งเสริมการมี

สว่นร่วมของชมุชนในการจดัการแหลง่ท่องเท่ียว โครงการท่ี 2 การอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะด้านการ

จัดการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ โครงการท่ี 3 การรวมกลุ่มผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการการ

ท่องเท่ียว และโครงการท่ี 4 การรักษาความหลากหลายทางวฒันธรรม กลยุทธ์ท่ี 2 การกระจาย
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รายได้จากการท่องเท่ียวสูช่มุชนท้องถ่ิน มีโครงการภายใต้กลยทุธ์ตามลําดบัดงันี ้โครงการท่ี 1 การ

อบรมเพ่ือพฒันาทกัษะด้านการจดัการท่ีพกั (Home stay) ร้านอาหาร และบริการการท่องเท่ียว 

โครงการท่ี 2 การสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน (OTOP) โครงการท่ี 3 การจัดตัง้ธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มด้านการท่องเท่ียว (SME) โครงการท่ี 4 อบรมมคัคเุทศก์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โครงการท่ี 

5 การอบรมด้านการจดัการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ และโครงการท่ี 6 อบรมการพฒันาผลิตภณัฑ์จาก

กะลามะพร้าวจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน และกลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศด้าน

การเกษตร โดยเน้นแนวคิดเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง มี

โครงการภายใต้กลยทุธ์ตามลําดบัดงันี ้โครงการท่ี 1 การอบรมวิธีคิด จิตสํานึก อดุมการณ์เก่ียวกบั

เกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเกาะพะงนั โครงการท่ี 2 อบรมการ

ทําเกษตรอินทรีย์ การทําปุ๋ ยอินทรีย์ สารปราบศตัรูพืช และวชัพืชธรรมชาต ิโครงการท่ี 3 พฒันาการ

ใช้ทรัพยากรท้องถ่ินท่ีสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการท่ี 4 

พฒันาการใช้พลงังานสะอาดและไร้มลภาวะ โครงการท่ี 5 สนบัสนนุให้รีสอร์ท และโรงแรมบนเกาะ

พะงันใช้ผลิตภัณฑ์จากการทําเกษตรอินทรีย์เพ่ือบริการลูกค้า โครงการท่ี 6 ปรับระบบการผลิต

การเกษตรให้สอดคล้องกับลกัษณะพืน้ท่ี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โครงการท่ี 7 จัดระบบการผลิต

สินค้าจากเกษตร โครงการท่ี 8 ลดการนําเข้าผลผลิตจากภายนอกโดยเพิ่มการผลิตภายในท้องถ่ิน

โดยชมุชน และโครงการท่ี 9 พฒันาการทําไร่นาสวนผสมเพ่ือให้เกิดความสมดลุในการทําเกษตร 

 ตอนที่ 5 ทศันคติเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบรูณา

การอย่างยัง่ยืนของเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ภาคประชาชน ภาครัฐ และผู้ประกอบการ ใน

ฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของเกาะพะงนั ดงันี ้ 

 ด้านการจดัการคมนาคม และสาธารณูปโภค ภาครัฐ และภาคเอกชนมีความคิดเห็น

ตรงกนัว่าการมีส่วนร่วมในการการปรับปรุงถนน และพฒันาเส้นทางการเดินทางไปยงัเกาะอ่ืน ๆ 

ให้เช่ือมโยงถึงกันมีความสําคัญท่ีสุด ในขณะท่ีภาคประชาชนเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการเร่ง

พฒันาปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ในแหล่งท่องเท่ียวมีความสําคญั

ท่ีสุด ดงันัน้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ด้านการจัดการคมนาคม และ

สาธารณปูโภค อนัดบั 1 คือ การปรับปรุงถนนและพฒันาเส้นทางการเดินทางไปยงัเกาะอ่ืน ๆ ให้

เช่ือมโยงถึงกนั มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก อนัดบั 2 คือ การเร่งพฒันาปรับปรุงสิ่ง

อํานวยความสะดวกตา่งๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ในแหลง่ท่องเท่ียว มีคา่เฉลี่ยความเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
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 ด้านการจดัการด้านท่ีพกั และร้านอาหาร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความ

คดิเห็นพร้องต้องกนัวา่การมีสว่นร่วมในการจดัการด้านสถานท่ีพกั และร้านอาหารในเกาะพะงนัให้

มีความสะอาด และปลอดภยัเพิ่มมากขึน้ เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

อนัดบั 2 ได้แก่ การพฒันาท่ีพกัแรมให้มีความหลากหลายมีคา่เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก

เช่นเดียวกนั 

 ด้านการจดัการแหล่งท่องเท่ียว ภาครัฐ และภาคเอกชนมีความคิดเห็นตรงกันว่าการมี

ส่วนร่วมในการจดัการด้านการให้บริการท่ีมีคณุภาพแก่นกัท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ มี

ความสําคญัท่ีสดุ ในขณะท่ีภาคเอกชนเห็นว่าการมีสว่นร่วมในการจดัการแหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

มีความสําคญัท่ีสดุ และทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความคิดเห็นพร้องต้องกนัว่า

การมีสว่นร่วมในการให้ความรู้ และการส่ือความหมายแก่นกัท่องเท่ียวมีความสําคญัน้อยท่ีสดุ แตโ่ดย

สรุปแล้วการมีส่วนร่วมด้านการจัดการแหล่งท่องเท่ียว พบว่า การจัดการด้านการให้บริการท่ีมี

คณุภาพแก่นกัท่องเท่ียวในแหลง่ท่องเท่ียวตา่ง ๆ เป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มาก อนัดบั 2 ได้แก่ การจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีคา่เฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

และอนัดบั 3 ได้แก่ การให้ความรู้ และการส่ือความหมายแก่นกัท่องเท่ียว มีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยู่ใน

ระดบัมาก 

 ด้านการจัดการด้านกิจกรรม ภาครัฐมีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการการจัด

กิจกรรมทางวฒันธรรม เช่น นําชมนํา้ตกแห่งประวตัิศาสตร์ จัดกิจกรรมฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวบ้านมี

ความสําคัญท่ีสุด ภาคเอกชน และประชาชนเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการการจัดกิจกรรมทาง

ธรรมชาติ และผจญภยัมีความคิดเห็นมากท่ีสดุ แต่โดนสรุปแล้ว การมีส่วนร่วมในการพฒันาการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ด้านการจดัการด้านกิจกรรม พบว่า การจดักิจกรรมทางวฒันธรรม เช่น นําชม

นํา้ตกแห่งประวตัศิาสตร์ จดักิจกรรมฟืน้ฟวูิถีชีวิตชาวบ้าน เป็นอนัดบั 1 มีคา่เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมาก อนัดบั 2 ได้แก่ การจดักิจกรรมทางธรรมชาติ และผจญภยัมีคา่เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมาก 

 ด้านการบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมี

ความคิดเห็นค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกนัว่าการมีส่วนร่วมในด้านการให้บริการด้านความปลอดภยั

ในชีวิต และทรัพย์สิน เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ อนัดบั 2 ได้แก่ การ

จดัการสถานพยาบาล โรงพยาบาล อนามยั หรืออาสาสมคัรด้านสาธารณบรรเทาภยั มีค่าเฉล่ียความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ การให้ข้อมลูแก่นกัท่องเท่ียว ณ ศนูย์ท่องเท่ียวตา่ง ๆ มี

คา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
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 ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชน 

ในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืนของเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

ภาครัฐควรมีบทบาทในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน  

ได้แก่ ภาครัฐควรสนบัสนนุงบประมาณในการพฒันาฟืน้ฟู อนุรักษ์แหล่ง ท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิ

และวฒันธรรม เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ อนัดบั 2 ได้แก่ การ

กําหนดนโยบาย และแผนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และการลงทนุด้านสาธารณปูโภค มี

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ สนบัสนนุงบประมาณเพ่ือสร้างระบบ

ฐานข้อมูล และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการตลาดด้านการ

ท่องเท่ียวของเกาะพะงนั มีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

ภาคเอกชนควรมีบทบาทในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอย่างยัง่ยืน  

ได้แก่ ภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมในการสร้างภาพลกัษณ์ และ Branding เกาะพะงันในระดบั

นานาชาติ เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ อนัดบั 2 ได้แก่ ให้ความ

ร่วมมือกบัชมุชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว และสนบัสนนุการกระจายรายได้จากการ

ท่องเท่ียวสูช่มุชน มีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และอนัดบั 3 ได้แก่ ให้ความร่วมมือ

กับภาครัฐ และประชาชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีไม่ขัดต่อศีลธรรม ลดอาชญากรรม ลด

ปัญหายาเสพตดิ และเสริมสร้างสขุภาพอนามยัท่ีดี มีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

ภาคประชาชนควรมีบทบาทในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่าง

ยั่งยืน ได้แก่ ภาคประชาชนควรดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิตชมุชนบนเกาะพะงนั เป็นอนัดบั 1 มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

อนัดบั 2 ได้แก่ สร้างมูลค่า และมีส่วนร่วมในการพฒันาการทําเกษตรปลอดสารพิษ เกษตร

พอเพียง และเกษตรอินทรีย์ มีคา่เฉล่ียความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และอนัดบั 3 ได้แก่ ให้ความ

ร่วมมือกบัภาครัฐ และภาคเอกชนในการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีไม่ขดัตอ่ศีลธรรม ลดอาชญากรรม 

ลดปัญหายาเสพตดิ และเสริมสร้างสขุภาพอนามยัท่ีดี มีคา่เฉลี่ยความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

ตอนที่ 7 แรงจูงใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในเกาะพะงนั จากกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเท่ียว 

สามารถสรุปผลได้ดงัตอ่ไปนี ้

 แรงจงูใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมากท่ีสดุเป็นอนัดบั 1 คือ ร่วมเทศกาลฟลูมนูปาร์ตีท่ี้หาดริน้

อนัดบั 2 คือ ต้องการหาประสบการณ์ชีวิตแปลกใหม่ และชมความงดงามของหาดทราย เกาะแก่ง

ต่าง ๆ ท่ียงัคงความเป็นธรรมชาติไม่ถกูทําลายไปมากนกั เป็นอนัดบั 3 โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุทัง้หมด 
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สรุปข้อเสนอแนะ 
 จากข้อเสนอแนะในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเกาะพะงนั ซึง่ได้รับมาจากภาค

สว่นตา่ง ๆ สามารถท่ีจะสรุปเป็นแตล่ะภาคสว่นในด้านของทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม 

ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ และจิตใจได้ดงันี ้คือ 
ภาครัฐ 
   ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภาครัฐเสนอแนะว่าควรดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร และการท่องเท่ียวเชิง

สขุภาพให้มีมากขึน้ ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีรักษาสิ่งแวดล้อม ห้ามตดัไม้ทําลายป่าพร้อมทัง้ส่งเสริมการ

ปลูกป่าให้มีมากขึน้ เ พ่ือเป็นการอนุ รักษ์ต้นนํา้ ลําธารท่ี สําคัญ  อีกทัง้ ต้องมีการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวควบคู่ไปกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่ ควรมีการ

ปรับปรุงถนน และสร้างเส้นทางเช่ือมโยงท่ีได้มาตรฐานระหวา่งเกาะสมยุ-เกาะพะงนั-เกาะเตา่-หมู่
เกาะอ่างทอง ท่ีสําคญัควรมีการแปรรูปสินค้าท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินเพ่ือเสริมสร้างเอกลกัษณ์

ให้กับเกาะพะงัน ในด้านสงัคม ควรมีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้กับ

ประชาชนมากขึน้โดยต้องให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิต ประเพณี และวฒันธรรมของชมุชน มีการบงัคบั

ใช้กฎหมายอย่างจิงจงัเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของทัง้ประชาชน และนกัท่องเท่ียว 

รวมถึงบงัคบักฎหมายในการควบคมุการก่อสร้าง และกิจกรรมการท่องเท่ียวตา่ง ๆ ให้เป็นไปอย่าง

ถกูต้อง ในด้านเศรษฐกิจ จดัให้มีคณะกรรมการการท่องเท่ียวของเกาะพะงนักําหนดผู้ รับผิดชอบ

ด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน อีกทัง้ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการพฒันา และมีการวางแผนและ

บรูณาการแหลง่ท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน สง่เสริมการท่องเท่ียวโดยชมุชนโดยใช้การท่องเท่ียวเป็น

เคร่ืองมือในการอนุรักษ์ และสร้างเครือข่ายเยาวชน และชมุชนเพ่ือใช้ในการจดัการการท่องเท่ียว 

โดยควรมีการอบรมเจ้าหน้าท่ีด้านการท่องเท่ียวให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ท่ี

สําคญัภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการสนบัสนนุอย่างจริงจงัและตอ่เน่ืองโดยต้องมีการ

เตรียมความพร้อมทัง้ในด้านงบประมาณและบคุลากร หลงัจากนัน้ต้องมีการประชาสมัพนัธ์เกาะ
พะงนัให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ 
 ภาคเอกชน 

   ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชนมีข้อเสนอแนะว่าควรเน้นเร่ือง

การรักษาความสะอาด และปรับปรุงสิง่อํานวยความสะดวกในแหลง่ท่องเท่ียวโดยต้องอาศยัความ

ร่วมมือจากทกุภาคสว่นในการจดัการการท่องเท่ียวดงักลา่ว ภาคเอกชนเสนอแนะให้มีการการดแูล

เร่ืองการคมนาคมอยา่งจิงจงั ได้แก่ การขบัข่ียาพาหนะตา่ง ๆ ทัง้บนบก และในทะเลให้มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย ควบคมุเส้นทางโดยสารเรือ และตารางเวลาเรือให้ตรงตามเวลาท่ีกําหนด และ
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การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และป้ายบอกทิศทางเพ่ือ

พัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพมากขึน้ ท่ีสําคญัภาคเอกชนต้องการให้โครงการนําร่องของ

โรงแรม และรีสอร์ทในเกาะพะงนัท่ีใช้พลงังานทดแทนแบบเกาะสมยุ และมีการสร้างระบบความ

น่าเช่ือถือด้านสิง่แวดล้อมสําหรับท่ีพกัแรมเชิงอนรัุกษ์บนเกาะพะงนัเพ่ือพฒันามาตรฐานท่ีพกัแรม

บนเกาะพะงันสู่มาตรฐานสากลมากขึน้ ในด้านสงัคม ภาคเอกชนต้องการให้ตํารวจเข้ามาดูแล

ความปลอดภยัของงานปาร์ตีต้า่งๆให้มากขึน้ เพ่ือลดปัญหาการทะเลาะวิวาทของนกัท่องเท่ียว ใน

ด้านเศรษฐกิจเสนอแนะให้มีจดัตัง้องค์กรกลางเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีอํานาจบญัชาการ

ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีปฏิบตัิให้รักษากฎหมาย โดยรัฐควรสบบัสนุนงบประมาณเพ่ือสร้างแผนยุทธศาสตร์

ด้านการตลาด กําหนดนโยบายการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม ทําการ

ประชาสมัพนัธ์ และดแูลในเป็นไปอย่างต่อเน่ือง สดุท้ายในด้านจิตใจเสนอแนะให้ประชาชนมี

นํา้ใจตอ่นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ ปลกูฝังจิตสํานึก และจดัอบรมผู้ นําท้องถ่ินเพ่ือลดอาชญากรรม 

ยาเสพตดิอยา่งจริงจงั 
 ภาคประชาชน 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม ภาคประชาชนเสนอแนะวา่การพฒันาต้องไปใน

ทิศทางท่ีมีการทําลายทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อมให้น้อยท่ีสดุ พฒันาแหลง่ศลิปกรรมให้เป็น

สถานท่ีท่องเท่ียว และควรมีการสนบัสนุน และเพิ่มพืน้ท่ีการทําไร่ ทํานา ทําสวน และปลกูผกัตาม

แนวคิดของเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรปลอดสารพิษเพ่ือให้เพียงพอต่อการบริโภค และลดการนําเข้า

สนิค้าเกษตรเหลา่นีจ้ากภายนอกเกาะ ในด้านสงัคมประชาชนเสนอแนะว่าความเพิ่มการรักษาความ

ปลอดภยัทัง้แก่นกัท่องเท่ียว และผู้ ท่ีมาทําธุรกิจ ในด้านเศรษฐกิจต้องการให้มีการประชาสมัพนัธ์

เกาะจุดเด่นของพะงนัให้เป็นท่ีรู้จักให้มากขึน้ และควบคมุราคาสินค้าไม่ให้แตกต่างจาบนฝ่ังมาก

เกินไป ในด้านจิตใจประชาชนเสนอแนะให้มีการปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพตดิมากขึน้ 
 นักท่องเที่ยว 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นักท่องเท่ียวเสนอแนะให้รักษาความเป็น

ธรรมชาติให้เป็นอย่างเดิมหรือมากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ไม่พฒันาเป็นแบบเกาะภเูก็ต และเกาะส

มยุ รักษาความสะอาดหลงัจากการจดังานฟลูมนูปาร์ตี ้รักษาคณุภาพของแนวปะการัง ชายหาด นํา้

ทะเล ป้องกันการทําลายป่าไม้ ปรับปรุงระบบบําบัดนํา้เสีย และปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานด้าน

สาธารณปูโภคตา่ง ๆ อีกทัง้ควรมีการสนบัสนนุการพฒันาสินค้าท้องถ่ิน เพ่ือลดการนําเข้าสินค้าจาก

ภายนอก เช่น พฒันาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว พฒันาท่ีพักแรมเชิงเกษตร และแหล่งท่องเท่ียวเชิง

เกษตรภายในเกาะพะงนั ในอนาคตควรมีการกําหนดเส้นทางการดํานํา้ และการเดินเรือยอร์ชเช่ือม

โยงหมูเ่กาะอา่งทอง เกาะสมยุ เกาะเตา่ และเกาะพะงนั ในด้านสงัคมนกัท่องเท่ียวเท่ียวเสนอแนะให้



 

 

273 
 

 

เพิ่มมาตรการ และคณุภาพในการรักษาความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สินให้มากขึน้ มีการบงัคบั

ใช้กฎหมายอยา่งจิงจงั มีการอบรมการรักษาความปลอดภยัให้กบัประชาชนในพืน้ท่ีอยา่งตอ่เน่ือง ใน

ด้านเศรษฐกิจเสนอแนะให้มีการจัดต้องกองทุนเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษา

สิ่งแวดล้อม และรักษาเกาะพะงนัให้มีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง อย่าทําให้เหมือนกับเกาะสมุย 

และเกาะเตา่ อีกทัง้ควรมีการจดัรูปแบบการท่องเท่ียวกลางคืนให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือให้

สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ลดการจดังานปาร์ตีคื้นอ่ืน ๆ ลงเหลือแค่พระจนัทร์

เต็มดวง ท่ีสําคญัเสนอแนะให้เพิ่มการลงทนุของชาวไทย โดยเฉพาะประชาชนท้องถ่ินให้มีมากขึน้ 

และสร้างมาตรฐานท่ีพกัแรมบนเกาะพะงนัให้เป็นมาตรฐานในระดบัสากล 

 
อภปิรายผล 
 การวิจยัค้นคว้า เร่ือง การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพ่ือการวางแผนพฒันาการ

ท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืนท่ีเกาะพะงนั  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ผู้วิจยัขออภิปรายผลดงัตอ่ไปนี ้
การอภปิรายผลการตรวจสอบทรัพยากร 
 จากผลจําแนกรายการทรัพยากรท่องเท่ียวสามารถอภิปรายผลเก่ียวกับทรัพยากร

ท่องเท่ียวของเกาะพะงนัได้ดงัตอ่ไปนี ้คือ กิจกรรมฟลูมนูปาร์ตีเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีความโดดเดน่มาก

ท่ีสุดในเกาะพะงัน เป็นกิจกรรมท่ีทําให้เกาะพะงันเป็นท่ีรู้จักไปทั่วโลก นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ี

เดินทางมาด้วยจุดประสงค์นีเ้ป็นสําคญั และยังมีส่วนในการหมุนเวียนเศรษฐกิจของเกาะเป็น

อย่างมาก ในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล มีความโดดเด่นมาก เพราะมีชายหาดท่ี

สวยงาม นํา้ทะเลท่ีสะอาด และมีความโดดเด่นแตกต่างกนัไปในแต่ละชายหาด ท่ีสําคญัยงัคงมี

ความเป็นธรรมชาติอยู่ค่อนข้างมาก ทรัพยากรป่าไม้มีความสําคญัในแง่ของการอนรัุกษ์พนัธ์ไม้ท่ี

หายากไว้หลายชนิด เหมาะสําหรับการพฒันาเป็นแหลง่เรียนรู้ได้ในระดบัชาติ อีกทัง้ยงัมีนํา้ตกท่ีมี

ประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายร้อยปีอยู่ร่วมกับแหล่งทางวัฒนธรรมท่ีสร้างขึน้อีกหลายแห่ง

สามารถพฒันาการเป็นท่องเท่ียวทางวฒันธรรมกับการท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีอยู่ควบคู่ไป

ด้วยกนั ในส่วนของกิจกรรมการดํานํา้ดปูะการัง เป็นกิจกรรมท่ีโดดเด่นเพราะสามารถดํานํา้ได้

เกือบทุกหาดรอบ ๆ เกาะพะงันตลอดทัง้ปี และการเดินป่าศึกษาธรรมชาติเป็นกิจกรรมท่ีมี

ความสําคญัในการสง่เสริมการอนรัุกษ์ธรรมชาติด้านระบบนิเวศป่าไม้เป็นอย่างมาก การบริการท่ี

โดดเด่นคือการมีท่ีพกัแรมท่ีได้มาตรฐาน และตัง้อยู่ในภมูิทศัน์ท่ีสวยงามในทุกจดุของเกาะพะงนั 

อีกทัง้ท่ีพักแรมแต่ละแหล่งยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิง่แวดล้อมเป็นอยา่งดี 
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การอภปิรายผลเร่ืองข้อมูลทั่วไปของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักท่องเที่ยว 
 ผู้วิจยัขออภิปรายผลเก่ียวกบักลุม่ตวัอยา่งของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ซึง่

เป็นภาคสนบัสนนุ (Supply site) และนําเสนอสินค้า และบริการด้านการท่องเท่ียว จึงควรมีการ

ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดมากขึน้ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพฒันาการ

ท่องเท่ียวท่ียัง่ยืนทัง้ 4 ระดบั ได้แก่ การมีส่วนร่วมระดบัการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมระดบัการ

วางแผน การมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิการด้านการพฒันาการท่องเท่ียว และการมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลการพัฒนาการท่องเท่ียวในชุมชน (เอกสารประกอบการสอน สถาบนัพฒันาการ

ท่องเท่ียวเพ่ืออนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549) สําหรับกลุม่ตวัอย่างภาคนกัท่องเท่ียว สว่นใหญ่เป็น

นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีทัง้เพศหญิง และเพศชายนิยมมาท่องเท่ียวพอ ๆ กนั ซึง่ข้อมลูนีจ้ะมา

กําหนดการวางแผนสร้างสินค้า และบริการเพ่ือสนองความต้องการของลกูค้าทัง้ 2 เพศได้ เช่น การ

สร้าง Package tour ด้านการท่องเท่ียวผจญภยั กีฬาทางนํา้ การดํานํา้ การตกหมกึ การเดนิป่า และ

การท่องเท่ียวสวนเกษตร สําหรับนักท่องเท่ียวชาย และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การนวดแผน

โบราณ การทําสปา แพทย์แผนไทย บทเรียนด้านการปรุงอาหารไทย สําหรับนกัท่องเท่ียวเพศหญิง 

นกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่มีอายรุะหว่าง 24- 44 ปี มีรายได้ 5,001 ถึง 25,000 USD  ผู้วิจยัขออภิปราย

ว่าข้อมลูด้านประชากรศาสตร์เหล่านีส้ามารถนํามาพิจารณาประกอบการเตรียมสินค้า และบริการ 

เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวในตลาดท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ในปัจจบุนั ตลาดส่วนใหญ่เป็นพวก Backpacker 

ท่ีมีรายได้ต่ํา ดงันัน้ในอนาคตจึงควรมีแผนการตลาดเพ่ือยกระดบัเกาะพะงนัขึน้เป็นแหลง่ท่องเท่ียว

ทางธรรมชาติทางทะเล เพ่ือสนองตอบความต้องการของกลุ่มตลาดเป้าหมายในระดบัสูง (High-

end Market)  จากตลาดตา่งชาติ เพ่ือเพิ่มคา่ใช้จ่ายตอ่หวัให้อยู่ในระดบัทีสามารถแข่งขนัได้กบัหมู่

เกาะท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกอยู่แล้ว เช่น หมู่เกาะมลัดีฟ (แผนการตลาดการท่องเท่ียว ประจําปี 2551 

หน้า 4) ในสว่นท่ีเก่ียวกบัสญัชาติของกลุม่ตลาดเป้าหมาย ตลาดหลกัได้แก่ กลุม่นกัท่องเท่ียวจาก

สหภาพยุโรป ซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจกัร เนเธอร์แลนด์ และฝร่ังเศส และนกัท่องเท่ียวในกลุ่มนีมี้

แนวโน้มท่ีจะเป็นนกัท่องเท่ียวพํานกัระยะยาว (long stayed) ในอนาคตควรพฒันาสินค้า และ

บริการเพ่ือสนองตอบความต้องการของนักท่องเท่ียวกลุ่มนี  ้โดยในช่วงฟูลมูนปาร์ตี  ้จะมี

นกัท่องเท่ียวมาจากเกาะสมยุ และเกาะอ่ืน ๆ เป็นจํานวนมาก ผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า ควรแสวงหา

แนวทางการดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้มาพํานกัท่ีเกาะพะงนันานมากขึน้ โดยใช้ความเป็นธรรมชาติของ

เกาะพะงันในการดึงดูดนักท่องเท่ียวจากเกาะสมุยได้ เพราะเกาะสมุยไม่มีความเป็นธรรมชาติ

เหลืออยูแ่ล้ว 
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การอภปิรายผลทรัพยากรท่องเที่ยว 
 ความโดดเด่น และจุดดึงดูดของทรัพยากรธรรมชาติของเกาะพะงันอยู่ ท่ีความมี

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ได้แก่ หาดริน้ หาดท้องนายปาน หาดแม่หาด หาดสน หาดยาว หา

สลดั และหาดบ้านใต้ ผู้วิจยัจึงมีความเห็นว่า เกาะพะงนัสามารถท่ีจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว

ธรรมชาติทางทะเลระดบัโลกได้โดยการสร้างมาตรฐานแหลง่ท่องเท่ียว และท่ีพกัแรมเพ่ือสร้างตรา

สนิค้า (Branding) ให้เป็นท่ีรู้จกัในตลาดโลกระเดียวกบัเกาะสมยุ และภเูก็ตโดยเน้นความแตกตา่ง

ท่ีจะไม่พฒันาให้เป็น resort city แต่เน้นท่ีการอนรัุกษ์ความเป็นธรรมชาติ เพ่ือสร้างสินค้า และ

บริการ ท่ี มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวตามข้อเสนอแนะของนักท่องเ ท่ียวชาวต่างชาติ  อนึ่ ง

ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิโดดเดน่ของเกาะพะงนั ได้แก่ ป่าดิบชืน้บริเวณนํา้ตกธารเสด็จ ซึง่มีพืชพรรณ

หลากหลายชนิด มีกล้วยไม้ท่ีมีลําต้นใหญ่ท่ีสดุ คือ ว่านเพชรหึง และว่านหางช้าง และภายในป่า

ยงัมีสตัว์ป่า และนกนานาชนิดอาศยัอยูเ่ป็นจํานวนมาก เพราะฉะนัน้ภาพลกัษณ์ของเกาะพะงนัจึง

สมควรยกระดบัให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติทางบกท่ียงัมิได้ถูกทําลาย โดยสามารถดึงดูด

นกัท่องเท่ียวจากตลาดท่ีมีภมูิอากาศหนาวเย็นให้เข้ามาศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพของ

ป่าเขตศนูย์สตูร ผู้วิจยัจึงขอสรุปการอภิปรายด้านทรัพยากรธรรมชาติของเกาะพะงนัว่าควรท่ีจะ

พฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติทัง้ทางบก และทางทะเลท่ีโดดเด่นท่ีสดุในภมูิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ ทัง้นีผู้้วิจยัมีความคิดเห็นว่าการท่ีวิสยัทศัน์ดงักลา่วจะเป็นจริงได้นัน้จําเป็นต้อง

มีการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีเกาะพะงันเพ่ือให้เกิดความ

ยัง่ยืน ซึง่จะเป็นการสอดคล้องกบัสาระสําคญั 3 ประการของแผนการตลาดการท่องเท่ียว ประจําปี 

2551 ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ได้แก่ กรอบนโยบายรัฐบาลเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และธรรมชาต ิกรอบนโยบายของคณะกรรมการการท่องเท่ียว เน้นท่ีความเข้มแข็งของ brand และ
เอกลกัษณ์ของประเทศไทย และกรอบยทุธศาสตร์การสง่เสริมการท่องเท่ียวในระยะ 5 ปี ของการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2550-2554) ซึ่งมุ่งเน้นพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เน้นการ

นําเสนอเอกลกัษณ์ควบคู่กบัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การท่องเท่ียวพฒันาอย่างยัง่ยืน และ

สามารถแขง่ขนัได้ในระดบัโลก (แผนการตลาดการท่องเท่ียว ประจําปี 2551 หน้า 4) 
 ในด้านทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม และสิ่งท่ีสร้างขึน้ของเกาะพะงนั พบว่า 

เกาะพะงนัมีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจคือ วดั ถึงแม้ว่าท่ีเกาะพะงนัจะมีวดัไม่มากนกั แต่ส่วนใหญ่

จะมีความเก่าแก่อยูม่าก วดัเขาถํา้เป็นสถานท่ีนัง่วิปัสสนาท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ตัง้อยู่บนภเูขาสงูท่ี

สามารถมองเห็นวิวทิวทศัน์ของเกาะพะงันได้ มีถํา้สําหรับนัง่วิปัสสนากรรมฐาน วดัในเป็นวดัท่ี

เก่าแก่ท่ีสดุของเกาะพะงัน ถึงแม้ปัจจุบนัจะไม่ได้รับการทํานุบํารุงรักษาเท่าท่ีควรเพราะว่าไม่มี
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พระสงฆ์จําพรรษาอยู่แต่ก็เป็นวัดท่ีมีความสําคญัของเกาพะงันเพราะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์

ตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบัน ส่วนศาลเจ้าแม่กวนอิม ตัง้อยู่บนยอดเขาท่ีมองเป็นวิวทิวทัศน์ของอ่าว

โฉลกหลําได้ ซึ่งเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม และในช่วงกินเจ ชาวไทย และชาวจีนจากท่ีต่าง ๆ จะ

เดินทางมาร่วมกันเป็นจํานวนมาก ผู้ วิจัยขออภิปรายว่า เกาะพะงัน มีแหล่งท่องเท่ียวทาง

วฒันธรรมท่ีอาจดงึดดูนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาต ิและชาวไทย เพราะแตล่ะสถานท่ีดงักลา่วตัง้อยูใ่น

ภมูิทศัน์ทางทะเลท่ีสวยงามสามารถเช่ือมโยงกบัการพฒันาการท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ เช่น 

การตามรอยเสด็จของกษัตริย์หลายพระองค์ ซึ่งการพฒันาการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมควบคู่ไป

กับการท่องเท่ียวทางธรรมชาติจะสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการนําเสนอเอกลักษณ์

วฒันธรรมไทยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ (แผนการตลาดการท่องเท่ียว 

ประจําปี 2551 หน้า 4) 
 ในสว่นของทรัพยากรท่องเท่ียวประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาล พบว่า งานฟลูมนูปาร์ตี ้

(Full moon Party) เป็นจดุดงึดดูท่ีมีความสําคญัท่ีสดุของเกาะพะงนั ซึง่สามารถท่องเท่ียวได้ตลอดทัง้

ปี และเกาะพะงนัเป็นเพียงเกาะเดียวในเมืองไทยท่ีไม่ถูกกําหนดปริมาณนักท่องเท่ียวโดยฤดูกาล 

นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีเกาะพะงนัแล้วยงัสง่ผลถึงเกาะท่ีอยู่ใกล้ ๆ คือ เกาะสมยุ และ

เกาะเต่าอีกด้วย ทําให้เกิดการกระจายรายได้ การจ้างงาน และการหมนุเวียนเงินตราอย่างมหาศาล

ในช่วงเวลานัน้ ๆ แตอ่ย่างไรก็ตามกลบัเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก เกิดความ

สกปรกบริเวณชายหาด ปริมาณขยะ และนํา้เสียท่ีเพิ่มมากขึน้ซึ่งทิง้โดยตรงลงสู่ทะเล อีกทัง้เกิด

ปัญหาในการก่ออาชญากรรม และการใช้ยาเสพติดในช่วงระหว่างงานฟลูมนูปาร์ตีเ้ป็นจํานวนมาก 

ผู้วิจยัใคร่ของอภิปรายวา่ควรปรับปรุงงานฟลูมนูปาร์ตีใ้ห้เข้ากบัวิถีชีวิต และเอกลกัษณ์ของประเทศ

ไทย เพราะวา่งานฟลูมนูปาร์ตีเ้ป็นเพียงการประสบความสําเร็จทางด้านเศรษฐกิจเท่านัน้ แตปั่ญหา

ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม และยาเสพติดจะส่งผลกระทบต่อสงัคมเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะเยาวชนของเกาะพะงัน จะเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว และนํามา

กําหนดวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ท่ีขดัแย้งกับขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตของคนไทย ชุมชนเกาะพะงันควร

พิจารณาสร้างสมดุลระหว่างรายได้ทางเศรษฐกิจ และต้นทุนทางสงัคม โดยแสวงหาแนวทางท่ี

เหมาะสมท่ีสดุในการพฒันา อนึ่งประเพณีชกัพระทางทะเลเป็นประเพณีท้องถ่ินท่ีปฏิบตัิสืบต่อกนั

มาช้านานเป็นร้อยปีในเกือบทุกจงัหวดัของภาคใต้ถึงแม้ว่าจะมีวิธีการปฏิบตัิท่ีแตกต่างกนัออกไป 

แตท่ี่เกาะพะงนัมีเอกลกัษณ์ท่ีสําคญัอยูอ่ยา่งหนึง่ คือ การจดัขบวนเรือพนมพระทางทะเลแบบเกาะ

พะงนั ซึง่มีเพียงแห่งเดียวท่ีมีการจดัจดัขบวนเรือแบบนีจ้ึงเป็นประเพณีท่ีควรได้รับการยกระดบัขึน้

เป็นสนิค้าการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมระดบัสากล แล้วทําการประชาสมัพนัธ์ไปพร้อม ๆ กนั  
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 ทรัพยากรกิจกรรมการท่องเท่ียวของเกาะพะงนั จากผลการวิจยั พบว่า กิจกรรมการ

ท่องเท่ียวมีความสําคญั เพราะในการท่องเท่ียวจะได้มีโอกาสในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การดํา

นํา้ดปูะการังไปร่วมกบัชาวบ้านในการทําประมงพืน้บ้าน การเดินป่าศึกษาระบบนิเวศในป่าดิบชืน้ 

การพายเรือแคนนูในทะเล และการไปเท่ียวรอบเกาะกับเรือนําเท่ียว ซึ่งกิจกรรมเหล่านีจ้ะเป็น

ประสบการณ์ท่ีอยู่ในความทรงจําของนกัท่องเท่ียว และยงัก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ผู้ วิจยัขอ

เสนอความคิดว่าควรมีการปรับปรุงกิจกรรมทัง้หมดให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภยั เพ่ือให้เกิด

ความปลอดภยัแก่ชีวิต และทรัพย์สินของนกัท่องเท่ียว เช่น ควรเคารพความสามารถในการเดินเรือ 

ไม่บรรทุกเกินอตัราท่ีกําหนด และอบรมมคัคเุทศก์ในการเดินป่าแก่ชุมชน เพราะชุมชนคือผู้ ท่ีรู้จกั

พืน้ท่ี พืน้ป่า และสตัว์ป่าดีท่ีสดุ อนึ่งควรมีการสนบัสนนุ และพฒันาสินค้าการนํานกัท่องเท่ียวไปตก

ปลาแบบประมงพืน้บ้าน เพราะการทําประมงเป็นอาชีพพืน้บ้านท่ีแท้จริงอาชีพหนึง่ของชาวเกาะพะ

งนั และเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ และมีความเหมาะสมท่ีจะพฒันาตอ่ไปได้เป็นอย่างดี 

แต่ต้องมีการกําหนดมาตรฐานด้านความปลอดภยั และด้านราคาแก่นกัท่องเท่ียว โดยเฉพาะกับ

นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ เพราะว่ามาตรฐานด้านความปลอดภยัของกิจกรรมตา่ง ๆ ถือเป็นหวัใจท่ี

สําคญัในการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว 

 ทรัพยากรด้านการบริการ ในส่วนของท่ีพกัแรมของเกาะพะงนั ท่ีพกัแรมส่วนใหญ่ คือ 

บงักะโลดงันัน้จึงควรมีการปรับปรุงคณุภาพของบงักะโลโดยยกระดบัมาตรฐานของสิ่งอํานวยความ

สะดวกเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีต้องการพักในระยะยาว ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ

เช่ือมโยงการท่องเท่ียวทางทะเลระหว่างเกาะตา่ง ๆ ได้แก่ เกาะสมยุ เกาะเตา่ หมู่เกาะอ่างทอง และ

หมูเ่กาะววัตาหลบั ควรมีการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภยั และขีดความสามารถในการรองรับ

ได้ของเรือแตล่ะประเภท โดยมีการปรับปรุงท่าจอดเรือ สร้างมาตรฐานท่าจอดเรือ และวางทุ่นให้เรือ

ทอดสมอเพ่ือเป็นการไม่ทําลายปะการังในทะเล ในส่วนของการปรับปรุงป้ายบอกทิศทาง ผู้ มีส่วน

เก่ียวข้องควรปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ มีการสร้างศนูย์

ข้อมลูนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นหน่วยงานกลางทัง้ของภาครัฐ และเอกชนในการให้ข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้อง 

และเหมาะสมกับนกัท่องเท่ียวในบริเวณท่าเรือท้องศาลา อ่าวโฉลกหลํา และหาดริน้ ในส่วนของ

สนิค้าท้องถ่ินควรได้รับการอบรม พฒันาสนิค้า และการประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ และ

มีการสร้างศูนย์จําหน่ายสินค้าโดยอาจจะร่วมกับศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเท่ียว แล้วพัฒนาให้เป็น

ศนูย์กลางการท่องเท่ียว และการให้ข้อมลูของนกัท่องเท่ียวภายในเกาะพะงนั ในด้านของการไฟฟ้า

ควรมีการพฒันาให้ครอบคลมุแหลง่ท่องเท่ียวทัง้หมด ในด้านการโรงพยาบาล และสถานบริการด้าน

สขุภาพท่ีเกาะพะงนัยงัขาดมาตรฐาน และเคร่ืองมือทางการแพทย์ในระดบัสากล มีจํานวนเตียงไม่
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เพียงพอ และยงัอยู่ในจุดท่ีเข้าถึงยาก จึงควรยกระดบัมาตรฐานโรงพยาบาลเกาะพะงนัให้เท่ากับ

โรงพยาบาลเกาะสมยุเพ่ือท่ีจะรองรับความต้องการทัง้ของนกัท่องเท่ียว และประชาชนได้เป็นอยา่งดี 
การอภปิรายผลเร่ืองการวเิคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 เม่ือพิจารณา จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค ร่วมกนัในภาพรวมแล้ว พบว่า จดุแข็ง

ของเกาะพะงนัควรได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองคือ ความมีช่ือเสียงของงานฟลูมนูปาร์ตี ้และความ

เป็นธรรมชาติซึง่ยงัไม่ได้ถกูทําลายแล้วยกระดบัให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติทางทะเลระดบั

โลก อีกทัง้เกาะพะงนัมีเกาะเป็นเกาะเล็ก อยู่ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ช่ือว่า เกาะม้า ซึง่เป็นเกาะท่ี

ได้รับการรับรองเป็นพืน้ท่ีเกษตรอินทรีย์แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ผู้วิจยัมีความเห็นว่ามี

ความเป็นไปได้ท่ีจะพฒันาการทําเกษตรอินทรีย์ให้ทัว่พืน้ท่ีของเกาะพะงนัเพ่ือให้เป็นต้นแบบในการ

พฒันาการทําเกษตรอินทรีย์ และการท่องเท่ียวเชิงเกษตรไปยังพืน้ท่ีเกาะอ่ืน ๆ ต่อไปได้ แล้วใน

อนาคตเกาะพะงนัอาจจะเป็นเกาะเกษตรอินทรีย์ท่ีมีช่ือเสียงในระดบัภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้ สามารถสร้างผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร และทําให้เกาะพะงนัสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้อง

มีการนําเข้ามาจากภายนอกเกาะ แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์เป็นการสร้างรายได้ให้เกิด

ขึน้กบัชมุชนท้องถ่ินได้อีกด้วย ท่ีสําคญั เกาะพะงนัควรสร้างมาตรฐานเพ่ือควบคมุปัญหาสงัคมตา่ง 

ๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด อบายมขุ โรคเอดส์ และจํานวนโสเภณีท่ีเพิ่ม

มากขึน้ มีการควบคุมการลงทุนของชาวต่างชาติในอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม และถูกต้องตาม

กฎหมาย และในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการเดินทางมาเยือนเกาะพะงนั ซึง่จะมีจํานวนนกัท่องเท่ียวมาก

เฉพาะในช่วงประมาณ 1 อาทิตย์ก่อนงานท่ีมีงานฟูลมนูปาร์ตี ้เท่านัน้ ผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่าการ

พฒันาการท่องเท่ียวทางธรรมชาติด้านอ่ืน ๆ รวมทัง้ประเพณี วฒันธรรมท้องถ่ิน และภูมิปัญญา

ชาวบ้านให้เป็นจดุดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียวในช่วงอ่ืน ๆ มากขึน้ด้วย 

 ผู้วิจยัสรุปว่าการพฒันาเกาะพะงนัเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ียัง่ยืนได้นัน้จําเป็นต้องมี

การกําหนดวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล และชดัเจน ซึง่ตัง้อยู่บนรากฐานของศกัยภาพของ จดุแข็ง จดุอ่อน 

โอกาส และอปุสรรค ในภาพรวมดงักลา่ว และจดัทําให้เกิดแผนยทุธศาสตร์ และพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

การอภปิรายผลทศันคตทิี่มีต่อวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการพัฒนาเกาะพะงนั 
ตามกรอบนโยบายแผนการตลาดการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) ประจําปี 2551 (แผนการตลาดการท่องเท่ียว ประจําปี 2551 หน้า 4) ได้กําหนดกรอบ

นโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง คือ มุ่งเน้นการ

พฒันาการท่องเท่ียวเป็นแหลง่ท่องเท่ียวคณุภาพ เน้นการนําเสนอเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย ควบคู่

ไปกบัการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม และธรรมชาติ ซึง่คณะกรรมการ ททท. ได้กําหนดกรอบนโยบายของ

องค์กร ได้แก่ การให้ความสําคญัต่อบทบาทของการท่องเท่ียวเพ่ือช่วยพฒันาคณุภาพชีวิตของ
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ประชาชนทัว่ภมูิภาค เป็นเคร่ืองมือสําคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย โดยส่งเสริมให้การ

ท่องเท่ียวเติบโตอย่างยัง่ยืนภายใต้ความเข้มแข็งของ Brand และเอกลกัษณ์ของประเทศไทย และ

จะต้องสร้างสมดลุทัง้ด้านเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสงัคม ภายใต้จิตสํานึกของการรักษา

สิง่แวดล้อม และความภมูิใจในชาติ เพ่ือให้ประชาชนไทยสามารถแข่งขนัได้ในระดบัโลก ในขณะท่ี

สํานกังานพฒันาอําเภอเกาะพะงนัได้กําหนดวิสยัทศัน์ในการพฒันาเกาะพะงนัไว้ว่า “เกาะพะงนัมี

ความสงบ สะดวก สะอาด สวยงาม ปลอดภยั มีระเบียบวินยั เศรษฐกิจฐานล่างเข้มแข็ง มีระบบ

การบริหารจัดการท่ีดี และเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวทะเลในอ่าวไทย” ผู้ วิจัยขออภิปราย

วิสัยทัศน์ท่ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากแบบสอบถาม โดยยึดหลักของการพัฒนาการท่องเท่ียว

ระดบัประเทศ และท้องถ่ินดงัตอ่ไปนี ้

วิสยัทศัน์ในประการแรกท่ีว่า “เกาะพะงันจะพฒันาการท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศเพ่ือปลกุจิตสํานึกด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และภมูิ

ปัญญาท้องถ่ิน” นัน้ จดัเป็นแนวทางพฒันาท่ีอยู่ภายใต้กรอบนโยบายระดบัชาติ และกรอบนโยบาย

ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย การวางแผน และการจดัการการท่องเท่ียวของเกาะพะงันควร

จะต้องมีวิสยัทัศน์ด้านการปลูกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วฒันธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน ตามหลกัการของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นการจดัการทรัพยากรเชิงระบบ โดยปลกุ

จิตสํานึกผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในร่วมกนัจดัการเพ่ือหลีกเล่ียงเร่ืองของการแย่งชิงทรัพยากรท่องเท่ียว 

เพ่ือหลีกเล่ียงการเผชิญหน้ากับฝ่ายต่าง ๆ เช่น ชาวบ้านกับชาวบ้าน ชาวบ้านกับรัฐ ชาวบ้านกับ

นายทนุ รัฐกบันายทนุ นกัอนรัุกษ์กบันกัพฒันา นายทนุกบันกัอนรัุกษ์ และรัฐกบันกัอนรัุกษ์(เอกสาร

การสอนชดุวิชาการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว.มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2545 : 21) ใน

การจดัการทรัพยากรเหลา่นีค้วรมีกฎหมายท่ีเหมาะสมด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรท่องเท่ียว และการ

มุ่งเห็นให้เป็นการใช้ทรัพยากรท่องเท่ียวให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และสามารถอนุรักษ์อํานาจในการ

ดงึดดูทรัพยากรท่องเท่ียวนัน้ ๆ ไว้ได้อยา่งยัง่ยืน 

วิสยัทศัน์ในประการท่ีสองท่ีว่า “เกาะพะงันจะพฒันาเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวทาง

ทะเลท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก” สนองแนวนโยบายของการสร้างแบรนด์ของประเทศไทยให้เป็นท่ี

รู้จกั โดยเฉพาะเกาะพะงนั มีเทศกาลฟูลมนูปาร์ตีซ้ึ่งเป็นแบรนด์ท่ีติดอยู่ในระดบัโลก จึงควรจะมี

วิสยัทศัน์ในการพฒันาเกาะพะงนัในภาพรวมให้มีภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวท่ีมีมาตรฐานสากล 

และระดบัเดียวกบังานฟลูมนูปาร์ตี ้ 

 วิสยัทศัน์ในประการท่ีสามท่ีว่า “เกาะพะงนัจะพฒันาการท่องเท่ียวเป็นการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง” เป็นวิสยัทศัน์ซึง่ตรงกบั 7 แนวทางสร้างความสขุ 
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ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ในข้อท่ี 5 รักษ์ ห่วงใย ใสใ่จธรรมชาติ (The Beauty of Nature 

Wonders) สร้างความตระหนกัในคณุค่าของสิ่งแวดล้อม ด้วยรูปแบบกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

(Green Tourism) การท่องเท่ียวแบบประหยดัพลงังาน เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวยอมรับประเทศไทยใน

ฐานะท่ีห่วงใยธรรมชาต ิและเกิดความเข้าใจคณุคา่ของการเป็นผู้ห่วงใยสิง่แวดล้อม เช่น ดํานํา้เก็บ

ขยะ ปลกูปะการังใต้นํา้ ผจญภยัหวัใจสีเขียว เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจกัรยาน

เสือภเูขานานาชาติ  (แผนการตลาดการท่องเท่ียว ประจําปี 2551 หน้า 5) ท่ีกลา่วถึงการตระหนกั

ในคณุค่าสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวแบบประหยดัพลงังาน 

เพ่ือให้นักท่องเท่ียวยอมรับเกาะพะงันในฐานะท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีห่วงใยธรรมชาติ มีความ

เข้าใจคณุค่า และอนรัุกษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลงัสามารถท่ีจะใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดผลทางด้าน

เศรษฐกิจตอ่ไปได้ 

 และวิสัยทัศน์ในประการสุดท้ายท่ีว่า “เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเท่ียวเป็นการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนโดยยึดหลกัการพัฒนาตามแนวทางเกษตร

อินทรีย์ เกษตรยั่งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้

อย่างยัง่ยืน” นัน้จะตรงกบัหลกัการในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเก่ียวกบักระแสของการ

พฒันาชุมชน คือ กระแสท่ี 2 คือ ความต้องการพฒันาคน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

ท่ีมาจากรากหญ้า(ประชาชนท้องถ่ิน) อนัจะเป็นหลกัประกันท่ีจะทําให้การจดัการทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นไปอย่างมีทิศทาง ถูกต้อง และเหมาะสม ตลอดจนมีการกระจายรายได้ท่ี

เ ป็ น ธ ร ร ม ( เ อ ก ส า ร ก า ร ส อ น ชุ ด วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว .

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2545 : 21) ซึ่งวิสยัทศัน์ดงักล่าวจะนําไปสู่การจดัการการ

ท่องเท่ียวท่ียัง่ยืนได้แก่ การจดัการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของนกัท่องเท่ียว และชมุชน

ท้องถ่ินเจ้าของทรัพยากร ตลอดจนการสงวนรักษาทรัพยากรไว้ให้อนชุนรุ่นหลงั 

 และผู้วิจยัขออภิปรายในสว่นของยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และโครงการ ดงัตอ่ไปนี ้

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “ยุทธศาสตร์การปลุกจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน” ซึ่งจะเป็นแนวทางการวางแผนเพ่ือให้

วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาเกาะพะงันในประการแรกเป็นจริงในระดับปฏิบัติการ จําเป็นต้องมี

แผนปฏิบตักิารในระดบักลยทุธ์ (Tactics) 4 ด้าน ได้แก่  

   กลยุทธ์ท่ี 1 การปลุกจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดอยู่หลักการจัดการทรัพยากร

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีกล่าวถึงกระแสความต้องการให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมซึ่งมีขอบข่ายกว้างขวางไปทั่วโลก ทัง้การอนุรักษ์ ป้องกัน และแก้ไขวิกฤตการณ์ใน
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ระดบัท้องถ่ินและระดบัโลก โดยเฉพาะการอนรัุกษ์ระบบนิเวศเพ่ือให้คงไว้ซึง่ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เน่ืองจากกลุม่นกัท่องเท่ียวจากประเทศในซีกโลกตะวนัตกมีความสนกบัคณุภาพ และการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม ทรัพยากรประเพณี การท่องเท่ียวจึงเน้นท่ีการ

ปลกุจิตสํานึกของผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ในส่วนท่ีเก่ียวกับการปลุกจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม การ

พฒันาการท่องเท่ียวท่ีเกาะพะงนั ควรมีโครงการด้านอนรัุกษ์และฟืน้ฟปูะการังเป็นรูปธรรม เพราะ

กิจกรรมดํานํา้เป็นจดุขายท่ีสําคญัท่ีสดุของเกาะพะงนั จึงเป็นโครงการเร่งดว่น ในขณะท่ีโครงการ

อนรัุกษ์ป่าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ต้นนํา้ และลําธาร ซึง่ควรจะได้ลงมือปฏิบตัิโครงการนีท่ี้นํา้ตกแพง 

ภายในอทุยานแห่งชาตนํิา้ตกธารเสดจ็-เกาะพะงนั ในขณะเดียวกนัควรมีการอบรมเพ่ือสร้างความ

เข้าใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และชมุชนโดยให้ความสําคญักบัการ

อนรัุกษ์ต้นนํา้ลําธาร และไม่ทําลายธรรมชาติ ไม่บกุรุกพืน้ท่ีป่า ไม่ว่าจะจากกิจกรรมการท่องเท่ียว 

และกิจกรรมภาคเกษตร การปลกุจิตสํานึกนบัเป็นกลยทุธ์ท่ีมีความสําคญัท่ีสดุ เพราะผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีมีจิตสํานกึเท่านัน้จงึจะลงมือปฏิบตักิารในการอนรัุกษ์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

   กลยทุธ์ท่ี 2 การสร้างจิตสํานึกด้านศีลธรรม และความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน 

เกาะพะงนัมีช่ือเสียงระดบัโลกเน่ืองมาจากงานเทศกาลฟูลมนูปาร์ตี ้แต่มีกิจกรรมบางส่วนเป็นไป

ในทางลบ ได้แก่ การใช้ยาเสพติด หรือ ความประพฤติผิดทางศีลธรรมประเพณีของประเทศไทย 

และยงันําไปสู่การเพิ่มขึน้ของปัญหาอาชญากรรมของทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติ ซึง่ทําให้

ประเทศไทยมีภาพลกัษณ์ที่ไม่ดี อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สินบน

เกาะพะงนัอีกด้วย ผู้วิจยัมีความเห็นว่า การพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนจําเป็นต้องมีการ

กําหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนในการแก้ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมของเกาะพะงนั และ

มีโครงการรณรงค์เพื่อให้เกาะพะงนัเป็นเกาะสีขาว แก้ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติดให้

ลดลง และหมดลงไปในท่ีสดุ อนัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบังานเทศกาลฟูลมนูปาร์ตีเ้ป็น

อย่างดี อนึ่งการจดังานฟูลมนูปาร์ตีใ้นรูปแบบเก่าขดัต่อวิถีชีวิตของชมุชนชาวเกาะพะงนัจึง

จําเป็นต้องมีโครงการอบรมนกัอนรุักษ์ของชมุชนเพื่อให้ธํารงไว้ซึง่วฒันธรรม และสนุทรียภาพ

ของเกาะพะงนั ทําให้นกัท่องเที่ยว และชมุชนเกิดความปลอดภยั กําหนดมาตรการทางสงัคม 

เป็นการปลกุจิตสํานึกในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กบัสงัคม และประชาชน กลยทุธ์นีจ้ึง

เป็นกลยทุธ์ท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่ง (เอกสารการสอนชดุวิชาการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว.

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช : 2545: 22) 

   กลยทุธ์ท่ี 3 การพฒันาจิตใจ ควรต้องมีโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎี

ใหม่ และเกษตรอินทรีย์ อบรมสภาวะความเป็นผู้ นําให้กับชุมชน และอบรมฝึกปฏิบตัิและพฒันา
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จิตใจให้กบัเยาวชน และประชาชน กลยทุธ์ด้านการพฒันาจิตใจถือเป็นกลยทุธ์หลกัอนัหนึ่งในการ

พฒันา เพราะผู้ ท่ีมีการพฒันาจิตใจแล้วนัน้จึงจะสามารถปฏิบตัิการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

สังคม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับการพัฒนาจิตใจด้าน

เศรษฐกิจแบบพอเพียงนัน้ จัดเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นวิสัยทัศน์หลักของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ซึ่งสนองตอบการพัฒนาคุณภาพ และ

สงัคมไทยสูส่งัคมแห่งภมูิปัญญา และการเรียนรู้ โดยให้ความสําคญักบัการพฒันาคนให้มีคณุธรรม 

นําความรู้เกิดภูมิคุ้ มกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงทัง้กาย และใจ มี

ความสมัพนัธ์ทางสงัคม และอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ทําให้คนไทยอยู่ร่วมกนัได้อย่างสนัติสขุ

(แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)) 

   กลยทุธ์ท่ี 4 การอนรัุกษ์ และเสริมสร้างวฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว ผู้วิจยัมีความเห็น

วา่กลยทุธ์นีมี้ความสมัพนัธ์กบักลยทุธ์การพฒันาทางจิตใจทําให้ตระหนกัถึงคณุคา่ทางวฒันธรรม

ประจําชาติ ซึ่งทําให้ประเทศชาติยงัคงดํารงความเป็นประเทศชาติได้ เพราะยงัคงมีเอกลกัษณ์ 

และความโดดเดน่ทางด้านวฒันธรรมยงัคงอยู่ ในขณะท่ีวฒันธรรมตา่ง ๆ มีแนวโน้มท่ีจะวิวฒัน์ไป

เป็นวัฒนธรรมเดียวกัน  (Monoculture) คือวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ (Modernism) จึง

จําเป็นต้องมีการฟื้นฟูวฒันธรรมท้องถ่ิน ได้แก่ การลากพระทางทะเล ฟื้นฟูอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน แพทย์ทางเลือก และการทําสมนุไพรอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเกาะพะงนัเพ่ือเป็นการรวบรวม

ภมูิปัญญาท้องถ่ินจึงเป็นสมควรให้มีโครงการสร้างพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านของเกาะพะงนั อนัจะเป็น

การสร้างความภาคภมูิใจของเกาะพะงนั และยงัเป็นการพฒันาการท่องเท่ียวตามแผนยทุธ์ศาสตร์

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมในเป็นรากฐานท่ีมั่นคงของประเทศ(แผนพัฒนา

เศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)) 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 “ยทุธศาสตร์การพฒันาเกาะพะงนัเป็นศนูย์กลางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ี

มีมาตรฐานระดบัโลก” ยทุธ์ศาสตร์นีมี้กลยทุธ์ ได้แก่  

กลยุทธ์ท่ี 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์นีอ้ยู่ภายใต้

แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 โดยกําหนดวิสยัทศัน์ประเทศไทยไว้ประการ

หนึ่งว่าประเทศไทยจะพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ และจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ยัง่ยืน และภายใต้วิสยัทศัน์ดงักลา่ว แผนพฒันาฉบบันีย้งัได้กําหนดเป้าหมายการสร้างความมัน่คง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อมไว้อยา่งชดัเจน ดงันัน้ การพฒันาการท่องเท่ียวของเกาะพะ

งัน จํา เ ป็นต้องยึดนโยบายของภาครัฐดังกล่าวไ ว้ เ ป็นหลัก  จํ า เ ป็นต้องมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน โครงการท่ีสําคญัโครงการหนึ่งได้แก่ การจดัการ
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สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว โดยเฉพาะการจดัการคณุภาพนํา้อย่างยัง่ยืนในเกาะพะงนั เพราะ

เกาะพะงันมีแหล่งนํา้ในธรรมชาติ ได้แก่ นํา้ตกแพง และนํา้ตกธารเสด็จ ซึ่งสามารถสร้างระบบ

ประปาได้จากแหลง่ท่องเท่ียวดงักลา่ว ในอนาคตท่ีมีการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีเกาะพะงนัควรมีการ

วางแผนควบคมุการสร้างรีสอร์ท และท่ีพกัแรม โดยป้องกันการขาดแคลนนํา้ในฤดแูล้ง ผู้วิจยัจึงมี

ความเห็นว่าควรมีการวางแผนยทุธศาสตร์ควบคมุการพฒันาดงักล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดย

ใช้แนวทางของการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ เพราะเป็นวิธีการท่ีเราสามารถท่ีจะหาทาง

เลือกท่ีหลากหลายเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรนํา้บนเกาะพะงนั ได้แก่ การขดุเจาะบอ่บาดาล และ

การสร้างบ่อกกัเก็บนํา้ฝนเพ่ือใช้ในฤดแูล้ง ตลอดจนการสํารวจการร่ัวไหลของนํา้ (Leakage) บน

พืน้ท่ีเกาะพะงนั และทําการประเมิน ซึ่งอาจเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนนํา้ในฤดแูล้งได้ 

อีกทัง้ควรมีโครงการบําบดันํา้เสียในท่ีพกั และแหลง่ท่องเท่ียวทกุจดุบนเกาะพะงนั โดยอาจจะมีการ

สร้างตราระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (Ecolabeling)ท่ีเป็นของเกาะพะงนัขึน้มา ตามแนวคิด

ของการจดัการท่ีพกัแรมเชิงอนุรักษ์ของมลูนิธิใบไม้สีเขียว และในการบําบดันํา้เสียนัน้เกาะพะงนั

อาจจะได้พลังงานจากนํา้เสียท่ีสามารถนํามาผลิตเป็นก๊าชชีวภาพโดยวิธีไร้อากาศได้(มูลนิธิ

พลงังานเพ่ือสิ่งแวดล้อม. 2550) นอกจากนี ้ท่ีพักบริเวณเกาะพะงันควรควรริเร่ิมโครงการใช้

พลงังานทดแทนในรีสอร์ท และแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ การใช้พลงังานจากแสงอาทิตย์เป็นพลงังาน

แทนการใช้ไฟฟ้า และการนํา้เศษอาหารท่ีเกิดขึน้มาทําเป็นปุ๋ ยคอก และปุ๋ ยหมกัใส่ให้กบัต้นไม้ ใน

สว่นของการจดัการขยะควรมีการใช้ระบบ 4R ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซํา้ (Reuse) การนํา

กลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) และ การซ่อมบํารุง (Repair) เพราะการจดัการขยะท่ีดีตามหลกัการ

สิ่งแวดล้อมจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต และเป็นการสร้างกําไรให้กบัรีสอร์ท และโรงแรมอีกด้วย 

อีกทัง้ขยะท่ีเกิดขึน้สว่นใหญ่ยงัเป็นพวกมวลชีวภาพ ได้แก่ กระดาษ เศษอาหาร และไม้ ซึง่สามารถ

ใช้เป็นเชือ้เพลิงในโรงไฟฟ้าท่ีถกูออกแบบให้ใช้ขยะเป็นเชือ้เพลิงได้โดยนําขยะมาเผาบนตะแกรง 

ความร้อนท่ีเกิดขึน้ใช้ต้มนํา้ในหม้อนํา้จนกลายเป็นไอนํา้เดือด ซึง่จะไปหมนุกงัหนัของเคร่ืองกําเนิด

ไฟฟ้าใช้ภายในโรงแรม และรีสอร์ทได้(อทุยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, 2548) นอกจากนี ้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมท่ีสําคญัได้แก่ การจดัการคุณภาพอากาศ และเสียงในแหล่งท่องเท่ียว โดยเฉพาะท่ี

หาดริน้ ซึง่เป็นบริเวณท่ีจดังานฟลูมนูปาร์ตี ้ซึง่จะมีเรือมาจอดมากในวนัท่ีมีการจดังานซึง่ก่อให้เกิด

ปัญหาเสียง และอากาศเสียจากการใช้เคร่ืองยนต์เรือ และเสียงจากการเปิดเคร่ืองเสียงในการจดั

งานร่ืนเริงดงักลา่วนัน่เอง  

กลยทุธ์ท่ี 2 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Land use) ในแหล่งท่องเท่ียว และกิจกรรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กลยทุธ์ดงักลา่วสนองตอบยทุธศาสตร์การพฒันาบนฐานของความหลากหลาย
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ทางชีวภาพ และการสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดลุระหว่าง

การอนรัุกษ์ และการใช้ประโยชน์ (แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-

2554)) เกาะพะงนัจึงควรมีโครงการการอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางทะเล การพืน้ฟู

ทะเล ปะการัง และชายหาด และโครงการอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การพืน้ฟูพืน้ท่ีป่า 

และป่าชายเลน เพราะการก่อสร้างใด ๆ ทัง้ทางบก และทางทะเลควรมีการจดัการท่ีไม่เกิดผล

กระทบตอ่ระบบนิเวศ และไมเ่ปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาตไิปจากเดมิ ในกรณีท่ีจะมีการก่อสร้างใน

ทะเลควรมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ก่อนการตัดสินใจ และควรมี

โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้มีคุณภาพมาตรฐานระดบัสากล เพราะนกัท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติจํานวนมากต้องการความเป็นธรรมชาติ และต้องการให้อนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติ

ของเกาะพะงนัไว้ในสภาพเดิมให้ได้มากท่ีสดุ เพราะคณุภาพของแหล่งท่องเท่ียวนบัเป็นหวัใจใน

การดึงดดูนกัท่องเท่ียวมายงัเกาะพะงนั ดงันัน้ การปรับปรุงภมูิทศัน์ในแหล่งท่องเท่ียวควรเป็นไป

โดยยึดหลกัการรักษาฐานของทรัพยากร และความสมดลุของระบบนิเวศของเกาะพะงนั โครงการ

ท่ีสําคญัอีกโครงการคือการแบ่งพืน้ท่ีเป็นเขต (zoning) เพ่ือใช้ในการท่องเท่ียว โดยเฉพาะเกาะ 

พะงันซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าดิบชืน้ท่ีมีพืชพันธุ์ ท่ีหายาก เช่น 

หลกัเขีย้ว และกล้วยไม้จําพวกว่านเพชรหึง การแบ่งเขตพืน้ท่ีบริเวณเกาะพะงนัอย่างชดัเจนว่า

พืน้ท่ีใดควรใช้ในการท่องเท่ียว และพืน้ท่ีใดควรใช้เพ่ือนการอนุรักษ์จึงเป็นสิ่งท่ีสําคญัอย่างยิ่ง 

เพราะเป็นการอนรัุกษ์ไมใ่ห้นกัท่องเท่ียวเข้าไปรบกวนระบบนิเวศดงักลา่วให้เปล่ียนแปลงไป อีกทัง้

ควรมีโครงการแบ่งพืน้ท่ีท่ีชดัเจนเพ่ือป้องกนัการบรุุกพืน้ท่ีป่าของชาวบ้าน ไม่ว่าเพ่ือทําการเกษตร

หรือสร้างท่ีพัก และในพืน้ท่ีเกษตรก็ควรทําการอนุรักษ์ไว้เพ่ือการทําเกษตร เพราะในปัจจุบัน

ชาวบ้านมกัจะมีการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีเกษตรของตน หรือ ขายให้กบันายทนุตา่ง ๆ เพ่ือสร้างท่ีพกั 

แลรีสอร์ท ท่ีสําคญัในการใช้ทรัพยากรของท้องถ่ิน ควรมีการให้เวลากับธรรมชาติในการฟื้นฟู

ตวัเองโดยการปิด และเปิด แหลง่ท่องเท่ียวตามฤดกูาล 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 “ยทุธศาสตร์การใช้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและ

การบริหารจดัการ” มีกลยทุธ์ท่ีสําคญั ดงันี ้ 

กลยทุธ์ท่ี 1 การพฒันาสินค้า และการผลิตสินค้าเพ่ือการท่องเท่ียว เป็นการสนองตอบ

ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดลุ และยัง่ยืน ให้ความสําคญักบัการปรับโครงสร้าง
การผลิตเพ่ือเพิ่มผลิตภัณฑ์ และคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย 

(แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)) เป็นกลยุทธ์เพ่ือสร้าง

มาตรฐานของสนิค้าตา่ง ๆ ในการท่องเท่ียว ได้แก่ การสร้างมาตรฐานท่ีพกัแรม และร้านอาหารบน
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เกาะพะงัน ในการสร้างมาตรฐานนีค้วรมีการกําหนดให้เป็นมาตรฐานสากลโดยเฉพาะท่ีตัง้อยู่

บริเวณชายหาดซึง่เป็นจดุดงึดดูท่ีสําคญั ควรมีการกําหนดระบบความหน้าเช่ือถือ (Accreditation 

System) ของเกาะพะงนัขึน้มา หรือหากสามารถนําระบบความหน้าเช่ือถือท่ีมีอยู่แล้วของมลูนิธิ

ใบไม้สีเขียวมาประยกุต์ และปรับใช้ได้(มลูนิธิใบไม้สีเขียว, 2541) อย่างไรก็ตามเราควรมีการสร้าง

มาตรฐานด้านแหล่งท่องเท่ียว และบริการการท่องเท่ียวอ่ืน ๆ เช่น โรงพยาบาล ปัม้นํา้มนั และ

ห้องนํา้ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภยัของกิจกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่ 

การดํานํา้ดูปะการัง การนั่งเรือนําเท่ียวรอบเกาะ และการโดยสารเรือท่ีเช่ือมโยงระหว่างแหล่ง

ท่องเท่ียวไปยงัเกาะต่าง ๆ มีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย

อย่างเร่งด่วน เน่ืองจากมาตรฐานด้านความปลอดภยัเป็นสิ่งท่ีสําคญัในการสร้างภาพลกัษณ์ใน

แหล่งท่องเท่ียว อนึ่ง การเช่ือมโยงเส้นทางแหล่งท่องเท่ียวระหว่างแหล่งต่าง ๆ บนเกาะพะงัน 

สามารถท่ีจะเป็นการกระจายจํานวนนกัท่องเท่ียวจากหาดริน้ไปยงัหาดอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย เช่น การ

ไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ซึ่งนอกจากจะมีป่าไม้ท่ี

สมบรูณ์แล้ว ยงัมีชายหาดท่ีสวยงาม และเงียบสงบด้วย และต้องได้รับการประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ี

รู้จักมากขึน้ในระดับเดียวกับหาดริน้ ควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร โดยสามารถ

พฒันาท่ีพักแรมในรูปแบบโฮมสเตย์ท่ีเกาะพะงันอย่างมีระบบ โดยเกาะพะงันมีพืน้ท่ีท่ีได้รับการ

รับรองเป็นพืน้ทีเกษตรอินทรีย์จํานวน 35 ไร่ ในบริเวณเกาะม้าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์ จากสํานกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (2550) ซึ่งสมควรเป็นโครงการนําร่องในการเป็น

ต้นแบบของ โครงการท่ อ ง เ ท่ี ยว เ ชิ ง เกษตร อินท รี ย์  เพ ราะ เ ป็นการผสมผสานของ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเข้ากับภาคเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี แล้วควรจะสร้าง

ภาพลกัษณ์ด้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย์ขึน้เป็นการท่องเท่ียวแนวใหม่ท่ีสามารถเป็นแบรนด์

ของเกาะพะงนัได้เป็นอยา่งดี 

กลยทุธ์ท่ี 2 การบริหารจดัการแหลง่ท่องเท่ียว กลยทุธ์นีส้นองตอบยทุธศาสตร์การปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดลุและยัง่ยืน ให้ความสําคญักบัการสร้างภมูิคุ้มกนัของระบบเศรษฐกิจ
(แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)) โดยบริหารเศรษฐกิจ

สว่นรวมของการจดัการการท่องเท่ียวบนเกาะพะงนัอย่างมีประสิทธิภาพให้มีการจดัการท่ีดีเพ่ือให้

การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และสวัสดิการสูงสุดบนเกาะพะงัน จึงควรมีการวางแผน

ยุทธศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ และการรักษาและเสริมสร้างจุดแข็งของการ

ท่องเท่ียวเกาะพะงนัเพราะแผนยทุธศาสตร์จะกําหนดให้มีองค์กรกลางท่ีมีหน้าท่ีกําหนดทิศทาง

ของการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างชัดเจน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ
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กําหนดนโยบาย และวางแผน การลงมือปฏิบตัิ และการประเมินผลโครงการ(เอกสารประกอบการ

สอน สถาบนัพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549) และแผนยุทธศาสตร์

ดงักล่าวจะสร้างระบบบริหารจดัการนกัท่องเท่ียวได้อีกด้วย อนึ่งควรมีการจดัตัง้องค์กรกลางเพ่ือ

บริหารจัดการการท่องเท่ียวเกาะพะงันแบบบูรณาการโดยผู้องค์กรดงักล่าวควรมีผู้ แทนทัง้จาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรท่ีไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGOs) ร่วมกันพิจารณาทิศ

ทางการพัฒนาการท่องเท่ียวบนเกาะพะงันอย่างมีระบบ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ

กระทรวงการท่องเท่ียว และกีฬา ควรร่วมกันเข้ามาเป็นเจ้าภาพขององค์กรดังกล่าว และมี

คณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผงัเมืองจงัหวดั อุทยานแห่งชาต ิ

สํานกังานวฒันธรรมจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี สถาบนัการศึกษา นกัวิชาการ ผู้แทนชมุชน และNGOs 

โดยคณะกรรมดงักล่าวจะจดัตัง้คณะทํางานขึน้มาเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการท่องเท่ียว ผู้ เช่ียวชาญ

ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ เช่ียวชาญด้านการตลาด และผู้ เช่ียวชาญด้านชุมชนขึน้มาทํางานร่วมกนั ส่วน

ในการสร้างระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเท่ียวเกาะพะงันโดยควรมีข้อมูลท่ีเ ก่ียวกับ  5 

องค์ประกอบหลกัของการท่องเท่ียวของเกาะพะงัน ได้แก่ ข้อมูลด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 

ข้อมลูด้านท่ีพกัแรมรูปแบบต่าง ๆ ของเกาะพะงนั ข้อมลูด้านแหล่งท่องเท่ียวทัง้ทางด้านธรรมชาต ิ

และวัฒนธรรม ข้อมูลด้านการท่องเท่ียวรูปแบบต่าง ๆ และข้อมูลเก่ียวกับการบริการด้านการ

ท่องเท่ียวต่าง ๆ ทัง้หมดภายในเกาะพะงนั และควรรวบรวมข้อมลูต่าง ๆ ขึน้ไว้ในเวบไซต์ โดยมี

การเช่ือมโยงกับระบบการขายตรงในอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวทัว่โลกทําการสืบค้นข้อมลู 

และจองท่ีพกัได้โดยตรงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Destination Management System ) และ

โครงการสดุท้ายท่ีสําคญัคือการแสวงหาแหลง่เงินทนุเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวโดยเน้นการลงทนุของ

ชาวไทยให้มีมากขึน้ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจท้องถ่ินของเกาะพะงัน เพราะใน

ปัจจุบันชาวบ้านมีแนวโน้มท่ีจะขายท่ีดิน โดยเฉพาะท่ีดินท่ีอยู่ใกล้ชายทะเลให้กับนายทุน

ชาวต่างชาติเพ่ือนํามาสร้างเป็นโรงแรม และรีสอร์ท จึงควรมีการอบรมเพ่ือปลุกจิตสํานึกให้

ชาวบ้านหวงแหนถ่ินท่ีอยู่อาศยัของตน และควรมีการอบรมทกัษะในการจดัตัง้ธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อมเป็นของชุมชนท้องถ่ิน โดยรัฐบาล หรือธนาคารอาจจะให้เกิดกู้ปลอดภาษีเพ่ือให้

เกิดการลงทุนขึน้โดยท้องถ่ิน หรือการลดการขายท่ีดินโดยการให้เช่าในระยาวอย่างน้อย 30 ปีขึน้

ไป เพ่ือใช้ในการสร้างโรงแรม และรีสอร์ทตามท่ีรายทนุต้องการ และให้ชมุชนท้องถ่ินเข้ามามีส่วน

ร่วมในการจดัการ และเป็นหุ้นสว่นในการลงทนุดงักลา่ว 

กลยทุธ์ท่ี 3 การจดัการด้านการตลาด โดยการพฒันาด้านการตลาดท่องเท่ียวของเกาะ

พะงนัจําเป็นต้องสนองตอบแผนการตลาดการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ประจําปี 2551 ซึง่มุ่งเน้น
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การสร้างภาพลกัษณ์ และแบรนด์ของการท่องเท่ียวของประเทศไทย และได้ให้ความสําคญักบั 7 

แนวทางสร้างความสขุ (แผนการตลาดการท่องเท่ียว ประจําปี 2551 หน้า 4) ซึง่สามารถปรับเป็น

ผลิตภณัฑ์ 7 ประเภท และในบรรดาผลิตภณัฑ์ดงักล่าว เกาะพะงันมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น และ

สามารถนํามาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ด้านการท่องเท่ียว 3 ประเภท ได้แก่ เทศกาลฟูลมนูปาร์ตี ้การ

อนุรักษ์ธรรมชาติในป่าดิบชืน้เขตเส้นศูนย์สูตร และการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีภูมิทัศน์สวยงาม 

ผู้ วิจัยมีความเห็นว่าควรนําเอกลักษณ์ทัง้ 3 ประการดังกล่าวมาผนวกเข้าด้วยกันเพ่ือสร้าง

ภาพลกัษณ์ของเกาะพะงนั และกําหนดแนวทาง Branding การท่องเท่ียวเกาะพะงนัขึน้เป็นแหลง่

ท่องเท่ียวระดบันานาชาติ ส่วนการวางแผนด้านการตลาดแบบครบวงจร ผู้วิจยัเห็นสมควรทําตาม

แนวคิดของการจดัการประเมินผลด้านบริหารธุรกิจ Balanced Scorecard หรือ BSC มา

ประยกุต์ใช้กับการวางแผนการตลาดการท่องเท่ียวของเกาะพะงนั (เส้นทางกลยุทธ์สู่การปฏิบตัิ

ด้วย Balanced Scorecard : 2546) โดยกําหนดตวัชีว้ดัแผนการดําเนินงานซึง่มี 4 มมุมอง ได้แก่ 

(1) มมุมองด้านการเงินซึง่ประกอบด้วยวตัถปุระสงค์ท่ีสําคญั 2 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มขึน้ของรายได้

จากการท่องเท่ียว และการสร้างภาพลกัษณ์ และ brand การท่องเท่ียวเกาะพะงัน (2) สําหรับ

มมุมองด้านลกูค้า เกาะพะงนัควรทําส่วนแบ่งของตลาดการท่องเท่ียวเกาะพะงนั และควรทําการ

รักษาลกูค้าเก่าท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีเกาะพะงนั ในขณะเดียวกนัควรต้องมีการเพิ่มลกูค้า

ใหม ่และสร้างความพงึพอใจ และผลกําไรให้แก่ลกูค้า (3) สําหรับมมุมองด้านกระบวนการภายใน 

เกาะพะงันจะต้องนําเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีสนองตอบความต้องการของลูกค้า เช่น การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และไม่พฒันาเกาะพะงนัไปในทิศทางเดียวกบัเกาะสมยุ (4) สว่นมมุมองด้าน

การเรียนรู้ และพฒันานัน้ ควรต้องอาศยัความร่วมมือของชาวเกาะพะงนัทัง้ภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชนท่ีมีสว่นเก่ียวข้องด้านการพฒันาการท่องเท่ียว ว่าควรมีการเรียนรู้ พฒันา และเตรียมตวั

อย่างไรบ้าง การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภายในเกาะพะงันควรมีการตัง้วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั 

เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และโครงการท่ีเกาะพะงนัและทําให้บรรลถุึงเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

โดยมีแผนการดําเนินงานดงักลา่วออกมาอยา่งชดัเจนในรูปของแผนท่ียทุธศาสตร์ (Strategy Map) 

(Robert S. Kaplan ;& David Norton. 2548 : 20-27) อย่างไรก็ตาม เกาะพะงนัควรมีการสร้าง

เครือข่ายเช่ือมโยงแหลง่ท่องเท่ียวในทะเลอ่าวไทย ซึง่มีความโดดเดน่ไม่ซํา้แบบใครในแตล่ะแหล่ง 

เช่น การเช่ือมโยงระหวา่งเกาะสมยุ เกาะพะงนั เกาะเตา่ และเกาะนางยวน เป็นต้น 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ยทุธศาสตร์การพฒันาชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ยืน 

และเกษตรอินทรีย์ มีกลยทุธ์ท่ีสําคญั ดงันี ้คือ 
กลยทุธ์ท่ี 1 การสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในชมุชน เป็นกลยทุธ์ท่ีสนองตอบ

ยุทธ์ศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของประเทศ 

(แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)) เพราะในการพฒันาการ

ท่องเท่ียวบนเกาะพะงันควรยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางเน่ืองด้วยชุมชนเป็นผู้ รับผิดชอบ และดูแล

รักษาทรัพยากรท้องถ่ิน โดยการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนในการพฒันาการท่องเท่ียว อบรม

ทกัษะด้านการจดัการการท่องเท่ียวแบบบรูณาการแก่ชมุชน และมีการรวมกลุ่มผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 

ร่วมคิดร่วมทําเพ่ือให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง มีกระบวนการจดัองค์ความรู้ และระบบการเรียนรู้ของ

ชมุชนอย่างเป็นขัน้ตอน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เสริมสร้างศกัยภาพชุมชนเกาะพะงนั และองค์

บริหารสว่นท้องถ่ินให้สามารถพฒันาไปสูก่ารพึง่พาตนเอง รวมทัง้การสร้างภมูิคุ้มกนัให้ชมุชนเพ่ือ

รับกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้จากการพัฒนาการท่องเท่ียว สามารถท่ีจะรักษาความ

หลากหลายทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมไว้ได้ เพ่ือท่ีจะเป็นสินค้าด้านการท่องเท่ียวท่ีมี

คณุภาพ 

กลยทุธ์ท่ี 2 การกระจายรายได้จากการท่องเท่ียวสูช่มุชนท้องถ่ิน ซึง่เป็นการสร้างความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน (แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-

2554)) ด้วยการบรูณาการอยา่งสมบรูณ์ ผู้วิจยัเห็นวา่ การทําเกษตรกรรมเป็นสิง่ท่ีสําคญัทําให้ชาว

เกาะพะงนัสามารถมีสินค้าทางการเกษตรบริโภคได้อย่างเพียงพอในชมุชน อีกทัง้ยงัสามารถเป็น

สนิค้าเพ่ือการท่องเท่ียวได้อีกด้วย สนบัสนนุให้ประชาชนรวมกลุม่สร้างผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน (OTOP) 

และจดัตัง้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการท่องเท่ียว (SME) อบรมมคัคเุทศก์ท้องถ่ินด้าน

ตา่ง ๆ ตลอดจนการอบรมการจดัการการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ และการใช้สมนุไพร สนบัสนนุให้มี

การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการสร้างสรรค์คุณภาพสินค้า และบริการด้านการท่องเท่ียว โดย

ภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมกับชุมชนในการลงทุน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 

โดยต้องมีการจดัสรรประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเป็นธรรม มีการสร้างวิสาหกิจชุมชน ควบคู่กับการ

พฒันาความรู้ด้านการจดัการการตลาด และทกัษะในการประกอบกิจการด้านการท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ท่ี 3 การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศด้านการเกษตร โดยเน้นแนวคิดเกษตร

อินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง สนองตอบยทุธศาสตร์การสร้างความ

เข้มแข็งของชมุชนและสงัคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ ให้ความสําคญักบัการเสริมสร้าง
ศกัยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสนัติและเกือ้กูล 
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(แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554)) ในการนีจํ้าเป็นต้องมีการ

อบรมการอบรมวิธีคิด จิตสํานึก อดุมการณ์เก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงเพราะเกาะพะงนัเป็นเกาะแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีมีโครงการนําร่องในการทํา

เกษตรอินทรีย์บนเกาะ อีกทัง้การทําเกษตรอินทรีย์เป็นการท่ีทําให้มนุษย์ และสิ่งแวดล้อมอยู่

ร่วมกนัได้อย่างดี พึ่งพาอาศยั และเกือ้กูลกนั อนัจะเป็นการคุ้มครองธรรมชาติบนเกาะพะงนั จึง

ควรมีการอบรมการทําเกษตรอินทรีย์ การทําปุ๋ ยอินทรีย์ สารปราบศตัรูพืช และวชัพืชธรรมชาต ิ

และพัฒนาการทําไร่นาสวนผสมเพ่ือให้เกิดความสมดุลในการทําเกษตร ปรับระบบการผลิต

การเกษตรให้สอดคล้องกับลกัษณะพืน้ท่ี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเม่ือสามารถการทําเกษตร

อินทรีย์บนเกาะพะงนัได้แล้วจึงสามารถท่ีจะพฒันาการกิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ซึ่งก็

คือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย์บริเวณเกาะพะงนั (Agro-tourism) โดยการนํานกัท่องเท่ียวเข้า

ชมแปลงผกั สวนผลไม้ วิธีการทําการเกษตรแบบดงัเดิม และการทําเกษตรอินทรีย์ และควรมีการ

สนบัสนนุให้รีสอร์ท และโรงแรมในผลิตภณัฑ์จากการทําเกษตรภายในเกาะเพ่ือบริการลกูค้า หรือ

มีแปลงสาธิตภายในรีสอร์ทหรือโรงแรม และควรมีการแปลรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรดงักล่าว

เพ่ือเพิ่มมลูคา่ของสินค้า และสามารถลดการนําเข้าผลผลิตจากภายนอกโดยเพิ่มการผลิตภายใน

ท้องถ่ินโดยชมุชน  
การอภปิรายผลของความคดิเหน็ด้านทศันคตเิก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 ในการมีส่วนร่วมการพฒันาการท่องเท่ียวในภาพรวมนัน้ ระบบโครงสร้างพืน้ฐาน และ

ระบบสาธารณปูโภคบนเกาะพะงนัเป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบัแรก ตามมาด้วยการพฒันา

สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แหล่งท่องเท่ียวในด้านท่ีพกั และร้านอาหาร ทุกภาคส่วนควร

ร่วมกนัพฒันาให้มีความสะอาด ปลอดภยั มีความหลากหลาย และต้องมีการให้บริการท่ีมีคณุภาพ

แก่นักท่องเท่ียว ได้แก่ การให้ความรู้ และการส่ือความหมายท่ีดี ในด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 

ทกุภาคสว่นควรร่วมกนัจดักิจกรรมทัง้ทางธรรมชาต ิวฒันธรรม และวิถีชีวิต สว่นในด้านการบริการ

ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในเร่ืองของความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สนิ การรักษาพยาบาล และการให้ข้อมลูด้านการท่องเท่ียว 
การอภิปรายผลของความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของภาครัฐ ผู้ประกอบการ และ
ประชาชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 บทบาทหน้าท่ีของภาครัฐอยู่ในระดบับนคือไปในทิศทางของการสนบัสนุนงบประมาณ

เพ่ือฟืน้ฟูแหลง่ท่องเท่ียว และสร้างระบบฐานข้อมลู เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนด้าน

นโยบาย และแผนพัฒนาการท่องเท่ียวเกาะพะงัน ส่วนภาคเอกชนมีบทบาทในการการสร้าง
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ภาพลกัษณ์ และ Branding เกาะพะงนั และมีส่วนร่วมกบัภาครัฐ และประชาชนในการอนรัุกษ์

ทรัพยากรการท่องเท่ียว และพฒันาการท่องเท่ียว และพฒันาการท่องเท่ียวท่ีไมข่ดัตอ่ศีลธรรม และ

ก่อนให้เกิดการกระจายรายได้แก่ชมุชน ภาคประชาชนเป็นเจ้าของทรัพยากรจึงมีหน้าท่ีดแูลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ อนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชมุชนบนเกาะพะงนั อีทัง้ควรมีส่วน

ร่วมในการพฒันาการทําเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ และร่วมมือกบั

ภาครัฐ และเอกชนในการพฒันาการท่องเท่ียว และลดปัญหาอาชญากรรม 
การอภปิรายผลของแรงจูงใจเก่ียวกับการท่องเที่ยวในเกาะพะงนั 

 แรงจงูใจท่ีสําคญัท่ีสดุ คือ งานเข้ามาร่วมงานเทศกาลฟูลมนูปาร์ตี ้ท่ีหาดริน้ ดงันัน้ การ

พัฒนาเกาะพะงันจึงควรให้ความสําคญักับแรงจูงใจนีม้ากท่ีสุดตรงกับความต้องการของกลุ่ม

ลูกค้า แต่ควรจะพฒันาให้เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้มากขึน้ ไม่ขดัต่อศีลธรรม ไม่ก่อให้เกิด

อาชญากรรม และยาเสพติด จึงควรมีแผนยุทธศาสตร์ในการปรับงานฟูลมูนปาร์ตีใ้ห้เป็น

ผลติภณัฑ์ท่ีเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของเกาะพะงนัไปในทิศทางท่ีเหมาะสมตอ่ไปในอนาคต อย่างไร

ก็ตาม การหาประสบการณ์ชีวิตท่ีแปลกใหม่ และความงดงามของธรรมชาติทางทะเล และความ

สมบูรณ์ของป่าไม้ก็เป็นแรงจูงใจท่ีสําคัญ ดังนัน้เกาะพะงันจึงควรมียุทธศาสตร์เพ่ืออนุรักษ์

ทรัพยากรท่ีโดดเดน่เหลา่นีใ้ห้คงไว้อยา่งยัง่ยืน 
 จากผลการวิจยั การสรุป และการอภิปรายผลการวิจยั เร่ือง การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบ

บรูณาการเพ่ือการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนท่ีอําเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ผู้ วิจัยจะนําข้อมูลในภาพรวมทัง้หมดมาเสนอในเชิงบูรณาการโดยเร่ิมจากการกําหนดนโยบาย 

(Policy) ท่ีนํามาจากวิสยัทศัน์ซึง่จะเป็นกรอบของการพฒันาการท่องเท่ียวเกาะพะงนั และภายใต้

กรอบนโยบาย (Policy) เป็นลําดบัแรก วิสยัทัศน์ดงักล่าวจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) โดยผู้ วิจัยจะบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ 

(Strategy) หรือแผนงานหลกั (Plan) การปลกุจิต สํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาต ิ

ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ิน เข้ากบัการพฒันาเกาะพะงนัเป็นศนูย์กลาง

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก และการใช้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจ

ฐานรากและการบริหารจดัการ ตลอดจนการพฒันาชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร

ยัง่ยืน และเกษตรอินทรีย์ เพราะแผนหลกัทัง้ 4 ประการ จําเป็นต้องมีความเก่ียวข้อง และให้

ความสําคญัซึง่กนัและกนั เพ่ือสร้างสมดลุในการพฒันา ยทุธศาสตร์ดงักลา่วจงึเป็นแผนงานลําดบั

ท่ีสองอยู่ภายใต้กรอบของนโยบายอนัจะทําให้วิสยัทศัน์ของเกาะพะงนัเป็นจริง นโยบาย และแผน

ยทุธศาสตร์ทัง้ 4 ด้านจดัเป็นกรอบของการพฒันาในระดบัสงู (Top Level) ภายใต้แตล่ะแผนงาน
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หลกัจะมีแผนปฏิบตักิารระดบักลยทุธ์ (Tactics) หรือ กลุม่โครงการ (Programs) ซึง่จะอยูใ่นลําดบั

ท่ีสาม ของแผนพฒันาในภาพรวม แตล่ะยทุธศาสตร์จะมีจํานวนกลยทุธ์ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้

กลยทุธ์ทัง้หมดจะมีผลกระทบ และมีความสมัพนัธ์ต่อกนั และเม่ือมีการดําเนินงานภายใต้กลยทุธ์

แต่ละด้านจะมีโครงการ (Projects)ท่ีจําเป็นต้องดําเนินการเพ่ือให้กลยุทธ์เหล่านัน้บรรลุตาม

วตัถปุระสงค์ เป็นอนัดบัท่ีส่ี และโครงการทกุโครงการก็จะมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั และกนัใน

ระดบัปฏิบตัิการเช่นกนั การวางแผนระดบักลยทุธ์ หรือกลุ่มโครงการ และโครงการนัน้จดัเป็นการ

วางแผนในระดบัล่าง (Down Level) ซึ่งก็คือ แผนในระดบัปฏิบตัิการซึ่งต้องอยู่ภายใต้แผน

ระดับบน ดังนัน้ แผนพัฒนาอย่างยั่งยืนของเกาะพะงันจึงมีลักษณะบูรณาการแผนพัฒนาทัง้

เศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม และการท่องเท่ียวเข้าได้ด้วยกนั เพ่ือท่ีจะทําให้ตระหนกัถึงผลกระทบ

ของแตล่ะแผนท่ีจะมีตอ่กนัและกนั ผู้วิจยัจงึของนําเสนอแผนดงักลา่วในภาพรวมดงันี ้

 

 



        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 
4.1 

 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่อาํเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วิสัยทัศน์  :   เกาะพะงนัจะมุ่งพฒันาการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลกุจิตสํานึกด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม 

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยพฒันาเป็นศนูย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดบัโลกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และสร้างความ

เข้มแข็งแก่ชมุชนโดยยดึหลกัการพฒันาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชมุชนสามารถพฒันาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน 

นโยบาย  (Policy) 

Plan 1:  การปลกุจิต สํานึกด้านการอนรุักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี 

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

Plan 2:  การพฒันาเกาะพะงนั

เป็นศนูย์กลางการทอ่งเที่ยวเชิง

นิเวศที่มีมาตรฐานระดบัโลก 

Programme 
1.1 

 

Plan 3: การใช้การทอ่งเที่ยวเชิง

นิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

และการบริหารจดัการ 

Plan 4:   การพฒันาชมุชนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร

ยัง่ยืน และเกษตรอินทรีย์ 

Programme 

1.2 

 

Programme 
2.1 

 

Programme 
2.2 

 

Programme 
3.1 

 

Programme 
3.2 

 

Programme 
4.2 

 

Projects 
1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

 

 

 

 

Projects 
1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

 

Projects 
2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

 2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

 

Projects 
2.2.1 
2.2.2 
2.2.3 
 2.2.4 
2.2.5 
2.2.6 
2.2.7 
2.2.8 
2.2.9 

Projects 
3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 
3.1.4 
3.1.5 
3.1.6 
3.1.7 
3.1.8 
3.1.9 

Projects 
3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7 

 

Projects 
4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

  

 

 

Projects 
4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

 4.2.6 

  

 

Programme 
1.3 

 

Programme 

1.4 

 

Programme 
3.3 

 

Programme 
4.3 

 

Projects 
4.3.1 
4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 
4.3.5 
 4.3.6 
4.3.7 
4.3.8 
4.3.9 

 4.3.10 

Projects 
1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

 

 

 

 

Projects 
1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

 

 

 

 

Projects 
3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 
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การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่อาํเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วิสัยทัศน์  :  เกาะพะงนัจะมุ่งพฒันาการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลกุจิตสํานึกด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร

วฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่นโดยพฒันาเป็นศนูย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดบัโลกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

และสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชนโดยยึดหลกัการพฒันาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชมุชนสามารถ

พฒันาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน 

Plan 1:  การปลุกจติ สาํนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาต ิทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 

Programme 1.1 
การปลุกจติสาํนึก 

 

Programme1.2 
การสร้างจติสาํนึกด้านศีลธรรม และความ

ปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ 

Projects 

โครงการที่ 1.1.1 ชาวเกาะพะงนั
อนรุักษ์และฟืน้ฟปูะการัง 
โครงการที่ 1.1.2 การอนรุักษ์ป่าเพื่อ
รักษาระบบนิเวศ ต้นนํา้ และลําธาร 
โครงการที่ 1.1.3 การอบรมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์
ระหวา่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
ชมุชน 
 

Projects 
 โครงการที่ 1.2.1 การรณรงค์เพื่อให้เกาะพะงนัเป็น
เกาะสีขาว เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยา
เสพติด 
โครงการที่ 1.2.2 การฝึกอบรมเกี่ยวกบัความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินให้กบัชมุชน 
โครงการ 1.2.3 จดัทําคู่มือเกี่ยวกบัความปลอดภยั
ในการท่องเที่ยวเกาะพะงนั 
โครงการ 1.2.4 จดัตัง้กล้องวงจรปิดในรีสอร์ท และ
บงักะโล 
โครงการ 1.2.5 โครงการฟลูมนูปาร์ตีว้ิถีไทย 

Programme 1.3 
การพฒันาจติใจ 

 

Programme1.4 
การอนุรักษ์ และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 

Projects 

 โครงการที่ 1.4.1  ฟืน้ฟวูฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น คือ ประเพณีลากพระ
ทางทะเล 
โครงการที่ 1.2.2 ฟื้นฟูอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แพทย์ทางเลือก และการ
ทําสมนุไพร 
โครงการที่ 1.4.3 สร้างพิพิธภณัฑ์
พืน้บ้านของเกาะพะงนั 

 

Projects 

โครงการที่ 1.3.1 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ตามแนว
พระราชดําริ 
โครงการที่ 1.3.2 การอบรมภาวะความเป็น
ผู้ นําให้กบัผู้ นําชมุชน 
โครงการที่ 1.3.3 การอบรมฝึกปฏิบตัิและ
พฒันาจิตใจให้กบัเยาวชน 
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การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่อาํเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วิสัยทัศน์  :  เกาะพะงนัจะมุ่งพฒันาการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลกุจิตสํานึกด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร

วฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่นโดยพฒันาเป็นศนูย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดบัโลกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

และสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชนโดยยึดหลกัการพฒันาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชมุชนสามารถ

พฒันาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน 

Plan 2:  การพัฒนาเกาะพะงนัเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมาตรฐานระดบัโลก 

Programme 2.1 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 

Programme 2.2 
การใช้ประโยชน์ที่ดนิ (Land use) แหล่งท่องเที่ยว และกจิกรรรมการท่องเที่ยวเชงินิเวศ 

Projects 
โครงการที่ 2.1.1 การจดัการคณุภาพนํา้อย่างยัง่ยืนบนเกาะพะงนั และการจดัการขยะ และการ
บําบดันํา้เสียในแหลง่ท่องเที่ยว 
โครงการที่ 2.1.2 การปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบเกาะให้มีคณุภาพดีเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ 
โครงการที่ 2.1.3 การจดัระเบียบการจอดเรือ และการทอดสมอทางทะเลบริเวณชายฝั่ง 
และเกาะตา่งๆ 
โครงการที่ 2.1.4 การจดัการคณุภาพอากาศ และเสยีงตามแหลง่ท่องเที่ยว 
โครงการที่ 2.1.5 การศกึษาขีดความสามารถในการรองรับของพืน้ที่แหลง่ทอ่งเที่ยวบนเกาะพะงนั 
โครงการที่ 2.1.6 การจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูนกัท่องเที่ยวที่อทุยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงนั 
โครงการที่ 2.1.7 ยกระดบัโรงพยาบาลเกาะพะงนัขึน้สูม่าตรฐานสากล 
 

Projects 
โครงการที่ 2.2.1 การอนรุักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางทะเล การพืน้ฟทูะเล ปะการัง และชายหาด 
โครงการที่ 2.2.2 การอนรุักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การพืน้ฟพูืน้ที่ป่า และป่าชายเลน 
โครงการที่ 2.2.3 การพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
โครงการที่ 2.2.4 การปรับปรุงภมูิทศัน์ 
โครงการที่ 2.2.5 การแบง่พืน้ที่เป็นเขต (zoning) เพื่อใช้ในการท่องเที่ยว 
โครงการที่ 2.2.6 พฒันาพืน้ที่เกษตร และการทําเกษตรกรรมให้มีมากขึน้ 
โครงการที่ 2.2.7 พฒันาเส้นทางศกึษาธรรมชาติในอทุยานแหง่ชาติธารเสดจ็-เกาะพะงนั 
โครงการที่ 2.2.8 กําหนดเส้นทางดํานํา้ และเส้นทางการเดินเรือยอร์ชบริเวณหมูเ่กาะอา่งทอง-สมยุ-เตา่-พะงนั 
โครงการที่ 2.2.9 พฒันาแหลง่ทอ่งเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มการพํานกัในระยะยาว 
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การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่อาํเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วิสัยทัศน์ : เกาะพะงนัจะมุ่งพฒันาการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลกุจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร

วฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่นโดยพฒันาเป็นศนูย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดบัโลกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

และสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชนโดยยึดหลกัการพฒันาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชมุชนสามารถ

พฒันาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน 

Plan 3 :  การใช้การท่องเที่ยวเชงินิเวศกระตุ้นเศรษฐกจิฐานรากและการบริหารจัดการ 

Programme 3.1 
การพฒันาสนิค้า และการผลติสนิค้าเพื่อการท่องเที่ยว 

Programme 3.2 
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

Projects 
โครงการที่ 3.1.1 การสร้างมาตรฐานที่พกัแรม และร้านอาหาร 
โครงการที่ 3.1.2 การสร้างมาตรฐานด้านการบริการทางแหล่งท่องเที่ยว
อื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ปั๊มนํา้มนั และห้องนํา้ 
โครงการที่ 3.1.3 สร้างมาตรฐานแหลง่ท่องเที่ยว 
โครงการที่ 3.1.4การสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภยัของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 
โครงการที่ 3.1.5 การเชื่อมโยงเส้นทางระหวา่งแหลง่ท่องเที่ยว 
โครงการที่ 3.1.6 พฒันาแหล่งท่องเที่ยวแนวทางใหม่ และประชาสมัพนัธ์
ให้เป็นที่รู้จกั 
โครงการที่ 3.1.7 พฒันาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ 
โครงการที่ 3.1.8 จดัตัง้เครือข่ายการทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพเพื่อพฒันาจิตใจ 
โครงการที่ 3.1.9 ปรับปรุงป้ายบอกทิศทางแหลง่ทอ่งเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

Projects 
โครงการที่ 3.2.1 การวางแผนยทุธศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวแบบบรูณา
การ และการรักษาและเสริมสร้างจดุแข็งของการท่องเที่ยวเกาะพะงนั 
โครงการที่ 3.2.2 การสร้างระบบการบริหารจดัการนกัท่องเที่ยว 
โครงการที่ 3.2.3 การจดัตัง้องค์กรกลางเพื่อบริหารจดัการการท่องเที่ยว
เกาะพะงันแบบบูรณาการ โดยต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนกัทอ่งเที่ยว 
โครงการที่ 3.2.4 การสร้างระบบฐานข้อมลูด้านการท่องเที่ยวเกาะพะงนั 
โครงการที่ 3.2.5 การแสวงหาแหล่งเงินทนุเพื่อพฒันาการท่องเที่ยวโดย
เน้นการลงทนุของชาวไทยให้มีมากขึน้ 
โครงการที่ 3.2.6 จดัตัง้ศนูย์ข้อมลูนกัท่องเที่ยว และศนูย์จําหน่ายสินค้า 
โครงการที่ 3.2.7 ปรับปรุงงานฟลูมนูปาร์ตีใ้ห้เป็นการทอ่งเที่ยวเชิงอนรุักษ์ 
 

Programme 3.3 
การจัดการด้านการตลาด 

Projects 
โครงการที่ 3.3.1 การสร้างภาพลกัษณ์ (Image) และแบรนด์ 
(Branding) เกาะพะงนัเป็นแหลง่ท่องเที่ยวระดบันานาชาติ 
โครงการที่ 3.3.2 การวางแผนด้านการตลาดแบบครบวงจร 
โครงการที่ 3.3.3 การศึกษากลุ่มนกัท่องเที่ยวเป้าหมาย และ
สร้างกลยทุธ์ในการแข่งขนั 
โครงการที่ 3.3.4 การจดัประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมการขาย
เกาะพะงนัโดยสร้างเวบไซต์รวมเพื่อขายตรง 
โครงการที่ 3.3.5 การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
(Cluster) ในกลุม่เกาะทะเลอ่าวไทย 
โครงการที่ 3.3.6 จดัทํา package เพื่อการท่องเที่ยวเกาะพะงนั
แบบครบวงจร 
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วิสัยทศัน์  : เกาะพะงนัจะมุง่พฒันาการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลกุจิตสํานึกด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี 

และภมูิปัญญาท้องถิ่นโดยพฒันาเป็นศนูย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดบัโลกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และสร้างความเข้มแข็งแก่

ชมุชนโดยยดึหลกัการพฒันาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชมุชนสามารถพฒันาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน  

Plan 4:  การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยั่งยืน และเกษตรอนิทรีย์ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่อาํเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Projects 
โครงการที่ 4.1.1 การสง่เสริมการมีสว่น
ร่วมของชมุชนในการจดัการแหลง่
ท่องเที่ยว 
โครงการที่ 4.1.2 การอบรมเพื่อพฒันา
ทกัษะด้านการจดัการท่องเที่ยวแบบ
บรูณาการ 
โครงการที่ 4.1.3 การรวมกลุม่ผู้ มีสว่น
เกี่ยวข้องในการจดัการการท่องเที่ยว 
โครงการที่ 4.1.4 การรักษาความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 
โครงการที่ 4.1.5 อบรมทกัษะการจดัการ 
และจดัจดัตัง้กลุม่ที่พกัแรมแบบโฮมสเตย์ 

Projects 
 โครงการที่ 4.2.1 การอบรมเพื่อพฒันาทกัษะด้าน
การจดัการที่พกั (Home stay) ร้านอาหาร และ
บริการการท่องเที่ยว 
การที่ 4.2.2 การสร้างผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น (OTOP) 
โครงการที่ 4.2.3 การจดัตัง้ธรุกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมด้านการท่องเที่ยว (SME) 
โครงการที่ 4.2.4 อบรมมคัคเุทศก์การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
โครงการที่ 4.2.5 การอบรมด้านการจดัการ
ท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ 
โครงการที่ 4.2.6 อบรมการพฒันาผลิตภณัฑ์จาก
กะลามะพร้าวจากภมูิปัญญาท้องถิ่น 

Programme4.1 
การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งในชุมชน 

Programme 4.2 
การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่
ชุมชนท้องถิ่น 

Programme 4.3 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการเกษตร โดยเน้นแนวคิดเกษตรอินทรีย์ เกษตร
ยั่งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกจิพอเพยีง  

Projects 

โครงการที่ 4.3.1 การอบรมวิธีคิด จิตสํานกึ อดุมการณ์เกี่ยวกบัเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตร
แบบเศรษฐกิจพอเพียงในเกาะพะงนั 
โครงการที่ 4.3.2 อบรมการทําเกษตรอนิทรีย์ การทําปุ๋ ยอินทรีย์ สารปราบศตัรูพืช และวชัพืชธรรมชาติ 
โครงการที่ 4.3.3 พฒันาการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่สามารถฟืน้ฟตูวัเองได้ เพื่ออนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
โครงการที่ 4.3.4 พฒันาการใช้พลงังานสะอาดและไร้มลภาวะ 
โครงการที่ 4.3.5 สนบัสนนุให้รีสอร์ท และโรงแรมบนเกาะพะงนัใช้ผลิตภณัฑ์จากการทําเกษตรอนิทรีย์
เพื่อบริการลกูค้า 
โครงการที่ 4.3.6 ปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกบัลกัษณะพืน้ที่ และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการที่ 4.3.7 จดัระบบการแปรรูปสนิค้าจากเกษตร 
โครงการที่ 4.3.8 ลดการนําเข้าผลผลิตจากภายนอกโดยเพิ่มการผลิตภายในท้องถิ่นโดยชมุชน 
โครงการที่ 4.3.9 พฒันาการทําไร่นาสวนผสมเพื่อให้เกิดความสมดลุในการทําเกษตร 
โครงการที่ 4.3.10 พฒันาเกาะพะงนัเป็นเกาะเกษตรอินทรีย์แหง่ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
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ในการวางแผนเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบรูณาการอย่างยัง่ยืนดงัท่ีนําเสนอ

โดยใช้รูปแบบการนําเสนอแบบแผนผงัยุทธศาสตร์นัน้ เป็นเพียงขัน้ตอนเร่ิมต้นของการกําหนด

ทิศทางของแผนพัฒนาเท่านัน้ ในขัน้ตอนท่ีจะมีการวางแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจนและละเอียด

ต่อไปนีจ้ะต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 10 ระดบันโยบาย แผนงาน  และกลุม่โครงการ  ตลอดจนการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดบัโครงการ (EIA) เพ่ือศึกษาทางเลือกท่ีหลากหลายของการ

พฒันา เพ่ือหาแนวทางป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ (Mitigation) ได้ ตลอดจนการกําหนดตวัชีว้ดั 

(Indicators) เพ่ือพฒันาภายใต้กรอบของความยัง่ยืน (Sustainability) และในกรณีท่ีเกิดวิกฤต ิ

หรือเหตกุารณ์ท่ีอยู่เหลือความคาดหมาย มีความจําเป็นต้องปรับแผนตามความเหมาะสมเพ่ือให้

สามารถพฒันาตอ่ไปได้ 

 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ควรมีการจดัทําแผนยทุธศาสตร์เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืนในพืน้ท่ีอา่วไทยจะทํา

ให้นกัท่องเท่ียวเพิ่มวนัพํานกัและสามารถกระจายนกัทอ่งเท่ียวจากแหลง่ท่องเท่ียวท่ีเปราะบาง 

 2. ในแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 10 ระดบัชาติได้มีการกําหนดให้มี

การประเมินผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเชิงยทุธศาสตร์ (SEA) สําหรับโครงการระดบัประเทศ ระดบั

ภมูิภาค ระดบัจงัหวดัและโครงการเฉพาะด้านเช่น ด้านการเกษตร พลงังาน การท่องเท่ียว ตลอดจน

โครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐานและโครงการระดบัโปรเจคขนาดใหญ่ท่ีมีมลูคา่มากกวา่ 1,000 ล้าน

บาทขึน้ก่อนการตดัสนิใจดําเนินการ ผู้วิจยัจงึเห็นสมควรให้มีการวางแผนยทุธศาสตร์ด้านการ

ท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืนในพืน้ท่ีทกุภาคของประเทศไทย โดยขยายผลจากโครงการพฒันาการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศเกาพะงนั 

 3. ในการวางแผนยทุธศาสตร์เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืนควรมีการบรูณาการผู้ มี

สว่นเก่ียวข้อง (Stakeholders) จากทกุภาคทกุสว่นเข้ามาระดมสมองเพ่ือหาทางเลือกท่ีเหมาะสม

ท่ีสดุนํามาปฏิบตักิาร 

 4. ในด้านการวางแผนยทุธศาสตร์ด้านการตลาดของการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศเกาะพะงนัใน

รายละเอียด ผู้วิจยัใคร่เสนอแนะให้นําแนวคดิทฤษฎีด้าน Balanced scorecard และแผนท่ี

ยทุธศาสตร์ (Strategy map) มาประยกุต์ใช้โดยให้ความสําคญักบัทรัพย์สนิท่ีจบัต้องไมไ่ด้ (Intangible 

asset) ของพืน้ท่ี เช่น ความมีช่ือเสียงระดบันานาชาต ิได้แก่งานฟลูมนูปาร์ตี ้พร้อมทัง้นํามมุมองใน

การสร้างแผนท่ียทุธศาสตร์ของทฤษฎี Balanced scorecard มากําหนด Strategy map ของการ
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พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกาะพะงนั อนัได้แก่ มิตด้ิานการเงิน มิตด้ิานลกูค้า มิตด้ิานกระบวนการ

ภายใน และมติด้ิานการเรียนรู้และการเตบิโตขององค์กร 

 5. ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการ Branding การทอ่งเท่ียวเกาะพะงนันัน้ควรมีการกําหนด

โครงการ Branding ทัง้ระดบัโลกและระดบัประเทศเพ่ือยกระดบัสนิค้าและบริการสูร่ะดบั

มาตรฐานและสร้างความโดดเดน่เพ่ือให้ Brand Image เกาะพะงนัเป็นท่ีจดจําของคนทัว่โลก 

(สวุิมล แม้นจริง 2546: 178 – 179) 

 6. ควรมีการวางแผนยทุธศาสตร์เพ่ือพฒันาโรงแรม และรีสอร์ทตลอดจนท่ีพกัแรมอ่ืน ๆ 

ให้เป็นท่ีพกัแรมเชิงอนรัุกษ์ในรูปแบบโครงการระยะสัน้ เพ่ือสนองตอบความต้องการลกูค้าของ

ประเทศในยโุรป 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิัยต่อไป 
 1. ควรมีการทําการวิจยัเร่ืองขีดความสามารถในการรองรับของพืน้ท่ีเกาะพะงนั เพราะ

พืน้ท่ีมีความเปราะบางสงู และยงัมีความเป็นธรรมชาติท่ีมีความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเท่ียวเชิง

นิเวศทางทะเลของเกาะพะงนั 

 2. ควรมีโครงการทําเกษตรอินทรีย์ท่ีเกาพะงนัเพ่ือลดการใช้ปุ๋ ยเคมีและยาฆ่าแมลงและ

เพ่ือลดมลพิษในนํา้ตกและต้นนํา้ลําธาร ตลอดจนเพ่ือนําผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดภยัจากสารพิษตกค้าง

เสนอตอ่นกัท่องเท่ียว และใช้ในการบริโภคท่ีเกาะพะงนั 

 3. ควรมีการวิจัยเร่ืองกลุ่มตลาดเป้าหมายของนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาว

ตา่งประเทศ โดยศกึษาความต้องการ รูปแบบกิจกรรม แรงจงูใจ ในระดบัการวิเคราะห์กลุม่ตลาด

เป้าหมายและการกําหนดตําแหน่งในตลาดในภาพรวมของการท่องเท่ียวเกาะพะงนั 

 4. ควรมีการวิจัยด้านการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสังคม และ

ผลกระทบจาเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวเกาะพะงนั 

 5. ควรมีการวางแผนยทุธศาสตร์ระยะยาว 10 ปี  เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการกําหนด

ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์โดยให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 10 
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ภาคผนวก  ก 
หนังสือขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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 (หนงัสือเชิญเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม – คนท่ี 1) 
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(หนงัสือเชิญเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม คนท่ี 2-3) 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 
รายช่ือ 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัลีพนัธุ์ สถิตยทุธการ  อาจารย์ประจําวทิยาลยั 

        นานาชาติเพ่ือความยัง่ยืน 

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองแก้ว พู่พิทยาสถาพร  อาจารย์ประจําคณะ 

        วทิยาศาสตร์ 

 3.  อาจารย์นลินา ประไพรักษ์สิทธ์ิ   อาจารย์ประจําคณะ 

        วทิยาศาสตร์ 
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ภาคผนวก  ค 
เคร่ืองมือในการวจิัย 
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ตารางการกาํหนดขนาดตวัอย่างตามสูตรของ  Yamane’ 
 

Sample  Size  (n)  ที่ระดบัความคลาดเคล่ือนต่าง ๆ 
Size  of 
Population (N) 

 

± 1% 

 

± 2% 

 

± 3% 

 

± 4% 

 

± 5% 

 

± 10% 

500 B B B B 222 83 

1,000 B B B 385 206 91 

1,500 B B 638 441 316 94 

2,000 B B 714 476 333 95 

2,500 B 1,250 769 500 345 96 

3,000 B 1,364 811 517 353 97 

3,500 B 1,458 843 530 359 97 

4,000 B 1,538 870 541 364 98 

4,500 B 1,607 891 549 367 98 

5,000 B 1,667 909 556 370 98 

6,000 B 1,765 938 566 375 98 

7,000 B 1,842 959 574 378 99 

8,000 B 1,905 976 580 381 99 

9,000 B 1,957 989 584 383 99 

10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 

15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 

20,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 

25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 

50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 

100,000 9,001 2,439 1,099 621 398 100 

∞ 10,000 2,500 1,111 625 400 100 

 
B    ไมส่ามารถประมาณคา่ได้ 
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1.  รายการทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

 
1. ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

ลักษณะ
และ

ผู้จัดการ 

ที่ตัง้  
(แผนที่) 

การ
เข้า
ถงึ 

ผู้ใช้
ประโยชน์ 

บริการนัก 
ท่องเที่ยว 

ข้อมูล
นักท่อง
เที่ยว 

ช่ือผู้ที่จะ
ตดิต่อ 
สถานที่ 
โทร./
แฟกซ์ 

1.1 ภมิูทศัน์และ

ภมิูอากาศ : หาด ถํา้ 

ปะการัง เกาะ เขา  ท่ี

ราบ  หบุเขา  ท่ีราบสงู  

ภเูขาไฟ  ท่ีราบ  ท่ีดอน  

ฤดกูาล  อณุหภมิู  

ชายฝ่ังทะเล  ลม  ฯลฯ 

       

1.2  พืช  :  ป่า  ไร่  เขา  

สวน  สวนผลไม้  

ฟาร์ม  ต้นไม้  ดอกไม้  

ไร่องุ่น  ป่าสมบรูณ์  

ดอกไม้ป่า  ทุง่หญ้า  

สมนุไพร  สวนครัว  ป่า

ชายเลน  ป่าเขตร้อน 

ฯลฯ 

       

1.3  นํา้  :  ลําธาร  

แมนํ่า้  คุ้งนํา้  นํา้ตก  

ทะเลสาบ  นํา้พรุ้อน  

บงึหนอง  ทะเล  หิมะ  

ฝน  นํา้แข็ง  ฯลฯ 
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2.  รายการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 

 
2.  ทรัพยากร
วัฒนธรรม 

ลักษณะ
และ

ผู้จัดการ 

ที่ตัง้  
(แผนที่) 

การ
เข้า
ถงึ 

ผู้ใช้
ประโยชน์ 

บริการนัก 
ท่องเที่ยว 

ข้อมูล
นักท่อ
งเที่ยว 

ช่ือผู้ที่
จะ

ตดิต่อ 
สถานที่ 
โทร./
แฟกซ์ 

2.1  มรดกวฒันธรรม 

:  ปราสาท  ป้อม  

โบราณสถาน  

โบราณวตัถ ุ หมู่บ้าน  

เมือง  พพิิธภณัฑ์  

อนสุาวรีย์  ภาษา

ท้องถ่ิน  ฯลฯ 

       

2.2  มรดกด้าน

ศาสนา  :  โบสถ์  

สเุหร่า  โบสถ์คริสต์  

วดั  สสุาน  เมรุ  

เจดีย์  พระพทุธรูป

ปางตา่ง ๆ  

ประตมิากรรม  ฯลฯ 

       

2.3  ศลิปะ/ชาตพินัธุ์  

:  ชนกลุม่น้อย  

ชาวเขา  คนพืน้เมือง  

การฟ้อนรํา  ดนตรี  

ภาษาท้องถ่ิน  

อาหาร  เคร่ืองด่ืม  

หตัถกรรม  

อตุสาหกรรม  

ครัวเรือน  บ้านเรือน 
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3.  รายการทรัพยากรมหกรรมปรากฏการณ์สาํคัญ (Events) 
 

 
3.  ทรัพยากร

มหกรรม (Events) 

ลักษณะ
และ

ผู้จัดการ 

ที่ตัง้  
(แผนที่) 

การ
เข้า
ถงึ 

ผู้ใช้
ประโยชน์ 

บริการนัก 
ท่องเที่ยว 

ข้อมูล
นักท่อ
งเที่ยว 

ช่ือผู้ที่
จะ

ตดิต่อ 
สถานที่ 
โทร./
แฟกซ์ 

3.1  มหกรรม  :  เฟส

ตวิลั  ดนตรีชนิดตา่ง 

ๆ  แจส  บลัเล ่ ลเิก  

หนงัใหญ่  เหล้า  

งานแสดงสนิค้า 

       

3.2  การ  

Tournaments  :  

การแขง่ขนักีฬา  

กอล์ฟ  เทนนิส  

ฟตุบอล  การแขง่เรือ

ยาว  ประกวดสนุขั  

แขง่รถ  แขง่

รถจกัรยาน 

       

3.3  งานแสดงสนิค้า

ธุรกิจ : งานแสดง

สนิค้าเกษตรกรรม  

รถยนต์  เรือ  

อปุกรณ์กีฬา 

       

3.4  งานแสดงอ่ืน ๆ :  

วนัชาต ิ งานฉลอง

ชาวเขา  งานฉลอง

ถนนตา่ง ๆ แสวงบญุ 

มหกรรม  หตัถกรรม 
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4.  รายการทรัพยากรด้านกิจกรรม 
 

 
4.  ทรัพยากรด้าน

กจิกรรม 

ลักษณะ
และ

ผู้จัดการ 

ที่ตัง้  
(แผนที่) 

การ
เข้า
ถงึ 

ผู้ใช้
ประโยชน์ 

บริการนัก 
ท่องเที่ยว 

ข้อมูล
นักท่อ
งเที่ยว 

ช่ือผู้ที่
จะ

ตดิต่อ 
สถานที่ 
โทร./
แฟกซ์ 

4.1  กิจกรรมสนัทนา

การ  :  สนามเทนนิส  

เส้นทางศกึษา

ธรรมชาต ิ ทาง

จกัรยาน  คลอง  โดด

ร่ม  กรีฑา  สระวา่ย

นํา้  การพายเรือ  ตก

ปลา  ยิงปืน  

แกะสลกั 

       

4.2  กิจกรรมด้าน

บริการ : ขายปลีก  

อปุกรณ์แค้มปิง้  

อปุกรณ์เลน่สกี  หอ

ศลิป์  เสือ้ผ้าเฉพาะ  

เซรามิคแก้ว  สนิค้า

โรงงาน  สนิค้ามือ

สอง  ละคร  

ภาพยนตร์  ศนูย์

ประชมุ 
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5.  รายการทรัพยากรด้านบริการ  
 

 
5.  ทรัพยากรด้าน

บริการ 

ลักษณะ
และ

ผู้จัดการ 

ที่ตัง้  
(แผนที่) 

การ
เข้า
ถงึ 

ผู้ใช้
ประโยชน์ 

บริการนัก 
ท่องเที่ยว 

ข้อมูล
นักท่อ
งเที่ยว 

ช่ือผู้ที่
จะ

ตดิต่อ 
สถานที่ 
โทร./
แฟกซ์ 

5.1  การขนสง่  :  

การเข้าถึง

ยานพาหนะ  เรือ  

รถไฟ  รถยนต์  

เคร่ืองบิน  รถทวัร์  

สนามบิน  ทา่เรือ 

       

5.2  ท่ีพกัแรม  :  

โรงแรม 2–3-4–5ดาว  

Guest  House  B+B  

Homestay 

Framstay  โมเตล็  

หอพกั 

       

5.3  การต้อนรับ  :  

แผนท่ี  โบชวัร์  ป้าย

บอกทางแผนท่ีเดนิ

เท่ียวเอง  ทา่ทีของ

เจ้าบ้าน  บริษัททวัร์  

ฯลฯ 

       

5.4  บริการอ่ืน ๆ :  

การซอ่มตา่ง ๆ 

ป๊ัมนํา้มนั  ธนาคาร  

ATM  ท่ีแลกเงิน  

ตํารวจทอ่งเท่ียว  

บริการสขุภาพ 
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6.  การประเมินทรัพยากรท่องเที่ยว 
 
ลักษณะของทรัพยากร คุณภาพ ความโดดเด่นเม่ือ

เทยีบกับที่อ่ืน 
จุดดงึดูด

นักท่องเที่ยว 

6.1  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 

   

6.2  ทรัพยากรวฒันธรรม 

 

 

 

   

6.3  กิจกรรม 

 

 

 

   

6.4  บริการ 
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7.  การประเมินทรัพยากรท่องเที่ยว 
 
ลักษณะของทรัพยากร คุณภาพ ความโดดเด่นเม่ือ

เทยีบกับที่อ่ืน 
จุดดงึดูด

นักท่องเที่ยว 

7.1  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

 

 

   

7.2  ทรัพยากรวฒันธรรม 

 

 

 

   

7.3  Events 

 

 

 

   

7.4  กิจกรรม 

 

 

 

   

7.5  บริการ 
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8.  ตารางการจัดอันดบัความสาํคัญของทรัพยากรท่องเที่ยว 
 

ลักษณะ
ทรัพยากร 

คุณสมบัติ
ความโดดเด่น 

ลูกค้าสาํคัญ โอกาสใน
การพัฒนา 

อุปสรรค
ต่อการ
พัฒนา 

อันดบั 

8.1 ทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ

 

 

     

8.2  ทรัพยากร

วฒันธรรม 

 

 

 

     

8.3  Events 

 

 

 

     

8.4  กิจกรรม 

 

 

 

     

8.5  บริการ 
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ภาคผนวก  ง 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
เร่ือง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน 
ที่เกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
เรียน  ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการทําปริญญานิพนธ์เร่ือง “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

แบบบรูณาการเพ่ือการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนท่ีเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี” ใน

การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน และตรวจสอบทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ศึกษาสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกตลอดจนวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ

อปุสรรคในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของเกาะพะงนั และเพ่ือเสนอแนวทางการวางแผน

พฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบบรูณาการท่ีเกาะพะงนั และท่านเป็นผู้หนึ่งท่ีได้รับเลือกเป็นผู้ ให้

ข้อมลูดงักลา่ว การตอบของท่านจะเก็บไว้เป็นความลบั และไม่มีการนําไปใช้ทําประโยชน์อย่างอ่ืน

นอกจากการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้โดยแบบสอบถามมีทัง้หมด 7 ตอน ดงันี ้

  ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

  ตอนท่ี 2 การตรวจสอบทรัพยากร 

  ตอนท่ี 3 ความคดิเห็นเก่ียวกบั จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส อปุสรรค (SWOT)  

 ของเกาะพะงนั 

  ตอนท่ี 4 วิสยัทศัน์ และยทุธศาสตร์ในการพฒันาเกาะพะงนั 

  ตอนท่ี 5 การมีสว่นร่วมตอ่การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ตอนท่ี 6 บทบาท และหน้าท่ีของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

ในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แบบบรูณาการอยา่งยัง่ยืน 

ตอนท่ี 7 ข้อเสนอแนะในการพฒันาเกาะพะงนัในประเดน็อ่ืนๆ  

 

 

นางสาวปิยวรรณ คงประเสริฐ 

นกัศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาการวางแผนและการจดัการท่องเท่ียวเชิงเพ่ือการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป 

คาํชีแ้จง  โปรดขีดเคร่ืองหมาย / ลงใน (   ) หรือเขียนเติมลงในช่องวา่งท่ีกําหนดไว้ตามความเป็นจริงเก่ียวกบัตวั

ทา่น 
  
1. เพศ (     หญิง (     ชาย 

2. อาย ุ (     1.ต่ํากวา่ 15 ปี (     2. 15 – 24 ปี 

 (     3. 25 – 34 ปี (     4. 35 – 44 ปี 

 (     5. 45 – 54 ปี  (     6. มากกวา่ 54 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ (     โสด                      สมรส (     หม้าย                หยา่ร้าง 

4. ระดบัการศกึษาสงูสดุ (     1.ระดบัประถมศกึษา (     2.ระดบัมธัยมศกึษา 

 (     3.ระดบัประกาศนียบตัร (     4.อนปุริญญาหรือเทียบเท่า 

 (     5.ปริญญาตรี (     6.ปริญญาโท 

 (     7. 10.อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.................... 

5. อาชีพหลกั (     1.ข้าราชการ (     2.ข้าราชการบํานาญ 

 (     3.พนกังานรัฐวิสาหกิจ (     4.พนกังานบริษัทเอกชน 

 (     5.เกษตรกร (     6.นกัเรียน/นกัศกึษา 

 (     7.พอ่ค้า/นกัธุรกิจ (     8.กิจการบริการท่ีพกั 

 (     9. กิจการบริการนําเท่ียว (    10. กิจการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

 (    11. กิจการเช่าอปุกรณ์ดํานํา้ (    12.กิจการการรถ/เรือเช่า จํานวน ......... 

 (    13. กิจการบริการกีฬาทางนํา้ เช่น เจ็ทสกี เรือแคน ูฯลฯ 

 (   ) 14. กิจการสถานบนัเทิง เช่น ผบั คาราโอเกะ  ฯลฯ 

 (     15.อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ………..…………….. 

6. รายได้ตอ่เดือน (     1. ต่ํากวา่ 5,000 บาท (   ) 2. 5,001 – 10,000 บาท 

 (     3. 10,001 – 20,000 บาท (     4. 20,001 – 30,000 บาท 

 (      5.30,001 – 40,000 บาท (     6. 40,000 บาท ขึน้ไป 
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ตอนที่ 2 การตรวจสอบทรัพยากร  
คาํชีแ้จง ทรัพยากรการทอ่งเท่ียวตอ่ไปนีมี้คณุภาพ มีความโดดเดน่ เป็นจดุดงึดดูและมีความสําคญัตอ่การ

ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศมากน้อยเพียงใด โปรดทําเคร่ืองหมาย /  ลงในช่องให้ตรงกบัความคิดเหน็ของทา่น 
 

2.1 ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ความคดิเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ชายหาด ได้แก่ หาดริน้ หาดท้องนายปาน หาดแมห่าด 

หาดสน หาดยาว หาดสลดั หาดบ้านใต้ 

     

2.อา่ว ได้แก่ อา่วโฉลกหลํา อา่ววกตุม่ อา่วในวก  

อา่วหินกอง อา่วศรีธน ู อา่วท้องศาลา 

     

3. นํา้ตก ได้แก่ นํา้ตกแพง นํา้ตกธารเสดจ็ นํา้ตกธารประเวศ 

นํา้ตกธารประพาส 

     

4. เกาะ ได้แก่ เกาะพะงนั เกาะแตนใน เกาะม้า      

5. ป่าไม้ ได้แก่ อทุยานแหง่ชาติธารเสดจ็-เกาะพะงนั      

2.2 ทรัพยากรวัฒนธรรมและสิ่งที่สร้างขึน้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. วดั ได้แก่ วดัเขาถํา้ วดัใน วดัโพธ์ิ และวดัราษฎร์เจริญ      

2. ศาล ได้แก่ ศาลเจ้าแมก่วนอิม      

3. พระเจดีย์ ได้แก่ พระเจดีย์ภเูขาน้อย      

4. พระพทุธบาทจําลองบนภเูขาวดัมธุรวราราม 

(วดัมะเด่ือหวาน) 

     

2.3 ทรัพยากรประเพณี วถีิชีวติ และงานเทศกาล มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. งานฟลูมนูปาร์ตี ้(Full moon Party)      

2. การแข่งขนัหาหอยกลม บ้านหินกอง      

3. ประเพณีลากพระทางทะเล      

2.4 ทรัพยากรด้านกจิกรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การดํานํา้ดปูระการัง       

2. การเดินป่าศกึษาธรรมชาติ       

3. การพายคายคั แคน ูและเรือนําเท่ียว      

4. การประมงพืน้บ้าน      
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2.5 ทรัพยากรด้านบริการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. มีโรงแรมท่ีพกัหรือรีสอร์ทท่ีได้มาตรฐาน      

2. มีบริการด้านการคมนาคมขนสง่ท่ีสะดวก      

3. มีบริการข้อมลู และศนูย์ข้อมลูนกัทอ่งเท่ียว      

4. มีโรงพยาบาลและสถานบริการด้านสขุภาพ       

5. มีสถานท่ีจําหน่ายสนิค้าพืน้เมือง      

6. มีบริการด้านสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน      

7. มีป้ายบอกทิศทาง ระบบส่ือความหมายในสถานท่ี

ทอ่งเท่ียว 

     

 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค ในการพฒันาการทอ่งเท่ียวเกาะพะงนั 

คาํชีแ้จง ทา่นคิดวา่ข้อตอ่ไปนีเ้ป็นจดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค ในระดบัใด 

 

จุดแขง็ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. มีเทศกาลฟลูมลูปาร์ตีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก      

2. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีโดดเด่น เช่น ชายหาดท่ีสวยงาม  

และนํา้ตกท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน 

     

3. มีรีสอร์ทและบงักะโลในภมิูทศัน์ท่ีสวยงาม      

4. มีปะการังท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงสําหรับการดํานํา้ระดบัโลก      

5. มีพืน้ท่ีเกาะม้าท่ีได้รับการรับรองเป็นเกาะเกษตรอินทรีย์

แหง่เดียวในประเทศไทย 

     

จุดอ่อน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การมีสว่นร่วมในการจดัการการทอ่งเท่ียวของชมุชนและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยงัมีอยูน้่อยมาก 

     

2. ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ท่ีถกูทําลายจนกลายเป็นป่าเส่ือม

โทรมเป็นจํานวนมาก 

     

3. ขาดการจดัการด้านขยะและนํา้เสียอยา่งถกูต้อง      

4. การบริการการทอ่งเท่ียวยงัขาดมาตรฐาน      

5. การลงทนุด้านท่ีพกัสว่นใหญ่เป็นของชาวตา่งชาติ      

6. จะมีนกัทอ่งเท่ียวมาเฉพาะในช่วง high season เทา่นัน้      

7. ขาดแหลง่นํา้ในการทําการเกษตร      
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โอกาส มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. พฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศในการดํานํา้ 

ระดบัโลก 

     

2. นโยบายรัฐบาลและจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีในการสง่เสริม

การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 

     

3. พฒันาเป็นศนูย์กลางการทอ่งเท่ียวด้านเกษตรอินทรีย์      

4. เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวตามเส้นทางการสง่เสริมการ

ทอ่งเท่ียวของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

     

5. เป็นเป้าหมายและเชิงยทุธศาสตร์ของจงัหวดัในการ

พฒันาสนิค้าและบริการการทอ่งเท่ียว 

     

อุปสรรค มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ปัญหาการสนบัสนนุ และงบประมาณจากสว่นกลาง      

2. มีการลงทนุจากชาวตา่งชาติมาก      

3. ปัญหาสงัคม ด้านยาเสพติด และอบายมขุ      

4. ระบบสาธารณปูโภค และเส้นทางการคมนาคมไมส่ะดวก      

5. ไมส่ามารถผลิตสนิค้าอปุโภคบริโภคได้เองอยา่งเพียงพอ      

6. สนิค้าเกษตรมีราคาแพง      

 

ตอนที่ 4 วิสยัทศัน์และยทุธศาสตร์ในการพฒันาเกาะพะงนั  

คาํชีแ้จง ทา่นเหน็ด้วยกบัวิสยัทศัน์ และยทุธศาสตร์ในการพฒันาเกาะพะงนัในระดบัใด 

วสัิยทัศน์ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. เกาะพะงนัจะพฒันาเป็นศนูย์กลางการทอ่งเท่ียวทาง

ทะเลท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก 

     

2. เกาะพะงนัจะพฒันาการทอ่งเท่ียวเป็นการทอ่งเท่ียวเชิง

นิเวศเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

     

3. เกาะพะงนัจะพฒันาการทอ่งเท่ียวเป็นการทอ่งเท่ียวเชิง

นิเวศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชนโดยยดึหลกัการ

พฒันาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และ

เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชมุชนสาสมารถ

พฒันาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน 

     

4. เกาะพะงนัจะพฒันาการทอ่งเท่ียวเป็นการทอ่งเท่ียวเชิง

นิเวศเพ่ือปลกุจิตสํานกึด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรวฒันธรรม ประเพณี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเกาะพะงัน ได้แก่ การแสวงหาแนวทางในการทําความปรารถนาท่ีจะให้เกาะพะงนั

พฒันาไปในทิศทางท่ีดีท่ีสดุ  

คาํชีแ้จง ทา่นคิดวา่ยทุธศาสตร์ตอ่ไปนีมี้ความสําคญัในระดบัใด 

 

ยุทธศาสตร์ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 

ยทุธศาสตร์การพฒันาเกาะพะงนัเป็นศนูย์กลาง

การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก 

     

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  

ยทุธศาสตร์การใช้การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศกระตุ้น

เศรษฐกิจฐานรากและการบริหารจดัการ 

     

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

ยทุธศาสตร์การพฒันาชมุชนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ยืน และเกษตร

อินทรีย์ 

     

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 

ยทุธศาสตร์การปลกุจิตสํานกึด้านการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม 

ประเพณี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

     

 
กลยุทธ์ ได้แก่ แผนปฏิบติัการท่ีชดัเจน เพ่ือดําเนินงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของวิสยัทศัน์ ภายในกรอบเวลาท่ี

กําหนด  

คาํชีแ้จง ทา่นคิดวา่กลยทุธ์ของแตล่ะยทุธศาสตร์มีความเหมาะสมในระดบัใด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพฒันาเกาะพะงนัเป็นศนูย์กลางการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีมาตรฐานระดบัโลก 

กลยุทธ์ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
กลยุทธ์ที่ 1 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ (Land use) 
แหล่งท่องเที่ยว และกจิกรรรมการท่องเที่ยว
เชงินิเวศ 

     

โครงการท่ี 1 การแบง่พืน้ท่ีเป็นเขต (zoning) เพ่ือ

ใช้ในการทอ่งเท่ียว 

     

โครงการท่ี 2 การปรับปรุงภมิูทศัน์      

โครงการท่ี 3 การพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ      

โครงการท่ี 4 การอนรัุกษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การพืน้ฟพืูน้ท่ีป่า และป่าชายเลน 
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กลยุทธ์ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

โครงการท่ี 5 การอนรัุกษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ทางทะเล การพืน้ฟทูะเล ปะการัง และ

ชายหาด 

     

โครงการท่ี 6 พฒันาพืน้ท่ีเกษตร และการทํา

เกษตรกรรมให้มีมากขึน้ 

     

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

     

โครงการท่ี 1 การจดัการคณุภาพนํา้อยา่งยัง่ยืน

บนเกาะพะงนั 

     

โครงการท่ี 2 การจดัการคณุภาพอากาศ และเสียง

ตามแหลง่ทอ่งเท่ียว 

     

โครงการท่ี 3 การศกึษาขีดความสามารถในการ

รองรับของพืน้ท่ีแหลง่ทอ่งเท่ียวบนเกาะพะงนั 

     

โครงการท่ี 4 การจดัการขยะ และการบําบดันํา้เสีย

ในแหลง่ทอ่งเท่ียว 

     

โครงการท่ี 5 การจดัระเบียบการจอดเรือ และการ

ทอดสมอทางทะเลบริเวณชายฝ่ัง และเกาะตา่งๆ 

     

โครงการท่ี 6 การปรับปรุงซอ่มแซมถนนรอบเกาะ

ให้มีคณุภาพดีเพ่ือเช่ือมโยงแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิง

นิเวศ 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เกาะพะงนัจะพฒันาการทอ่งเท่ียวเป็นการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากท่ี

เข้มแข็งและมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการด้านการตลาด มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

โครงการท่ี 1 การวางแผนด้านการตลาดแบบครบวงจร      

โครงการท่ี 2 การสร้างภาพลกัษณ์ และแบรนด์ 

เกาะพะงนัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวระดบันานาชาติ 

     

โครงการท่ี 3 การสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงแหลง่

ทอ่งเท่ียว (Cluster) ในกลุม่เกาะทะเลอา่วไทย 

     

โครงการท่ี 4 การศกึษากลุม่นกัทอ่งเท่ียวเป้าหมาย 

และสร้างกลยทุธ์ในการแข่งขนั 

     

โครงการท่ี 5 การจดัประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการ

ขายเกาะพะงนัโดยสร้างเวบไซต์รวมเพ่ือขายตรง 
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสนิค้า และการผลติ
สนิค้าเพ่ือการท่องเที่ยว 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

โครงการท่ี 1 การเช่ือมโยงเส้นทางระหวา่งแหลง่

ทอ่งเท่ียว 

     

โครงการท่ี 2 การสร้างมาตรฐานท่ีพกัแรม และ

ร้านอาหาร 

     

โครงการท่ี 3 การสร้างมาตรฐานด้านความ

ปลอดภยัของกิจกรรมการทอ่งเท่ียว 

     

โครงการท่ี 4 สร้างมาตรฐานแหลง่ทอ่งเท่ียว      

โครงการท่ี 5 การสร้างมาตรฐานด้านการบริการ

ทางแหลง่ทอ่งเท่ียวอ่ืนๆ เช่น โรงพยาบาล 

ป๊ัมนํา้มนั และห้องนํา้ 

     

โครงการท่ี 6 พฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวแนวทางใหม ่

และประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั 

     

กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว      

โครงการท่ี 1 การจดัตัง้องค์กรกลางเพ่ือบริหาร

จดัการการทอ่งเท่ียวเกาะพะงนัแบบบรูณาการ 

     

โครงการท่ี 2 การวางแผนยทุธศาสตร์เพ่ือการ

ทอ่งเท่ียวแบบบรูณาการ 

     

โครงการท่ี 3 การรักษาและเสริมสร้างจดุแข็งของ

การทอ่งเท่ียวเกาะพะงนั 

     

โครงการท่ี 4 การสร้างระบบฐานข้อมลูด้านการ

ทอ่งเท่ียวเกาะพะงนั 

     

โครงการท่ี 5 การสร้างระบบการบริหารจดัการ

นกัทอ่งเท่ียว 

     

โครงการท่ี 6 การแสวงหาแหลง่เงินทนุเพ่ือ

พฒันาการทอ่งเท่ียวโดยเน้นการลงทนุของชาว

ไทยให้มีมากขึน้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ยืน และเกษตรอินทรีย์ 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างความ
เข้มแขง็ในชุมชน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

โครงการท่ี 1 การรวมกลุม่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในการจดัการการ

ทอ่งเท่ียว 

     

โครงการท่ี 2 การอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะด้านการจดัการ

ทอ่งเท่ียวแบบบรูณาการ 

     

โครงการท่ี 3 การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนในการ

จดัการแหลง่ทอ่งเท่ียว 

     

โครงการท่ี 4 การรักษาความหลากหลายทางวฒันธรรม      

กลยุทธ์ที่ 2 การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่
ชุมชนท้องถิ่น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

โครงการท่ี 1 การจดัตัง้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ด้านการทอ่งเท่ียว (SME) 

     

โครงการท่ี 2 การสร้างผลติภณัฑ์ท้องถ่ิน (OTOP)      

โครงการท่ี 3 การอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะด้านการจดัการท่ีพกั 

(Home stay) ร้านอาหาร และบริการการทอ่งเท่ียว 

     

โครงการท่ี 4 อบรมมคัคเุทศก์การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ      

โครงการท่ี 5  การอบรมด้านการจดัการทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพ      

โครงการท่ี 6 อบรมการพฒันาผลติภณัฑ์จาก

กะลามะพร้าวจากภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

     

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงินิเวศด้าน
การเกษตร โดยเน้นแนวคดิเกษตรอนิทรีย์ เกษตร
ย่ังยืน และเกษตรแบบเศรษฐกจิพอเพียง 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

โครงการท่ี 1 การอบรมวิธีคิด จิตสํานกึ อดุมการณ์

เก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์ เกษตรยัง่ยืน และเกษตรแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงในเกาะพะงนั 

     

โครงการท่ี 2 พฒันาการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินท่ีสามารถฟืน้ฟู

ตวัเองได้ เพ่ืออนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

     

โครงการท่ี 3  พฒันาการใช้พลงังานสะอาดและไร้มลภาวะ      

โครงการท่ี 4 อบรมการทําเกษตรอินทรีย์ การทําปุ๋ ย

อินทรีย์ สารปราบศตัรูพืช และวชัพืชธรรมชาติ 

     

โครงการท่ี 5 จดัระบบการแปรรูปสนิค้าจากเกษตร      
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กลยุทธ์ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

โครงการท่ี 6 ปรับระบบการผลติการเกษตรให้

สอดคล้องกบัลกัษณะพืน้ท่ี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

     

โครงการท่ี 7 พฒันาการทําไร่นาสวนผสมเพ่ือให้

เกิดความสมดลุในการทําเกษตร 

     

โครงการท่ี 8  ลดการนําเข้าผลผลติจากภายนอก

โดยเพิ่มการผลิตภายในท้องถ่ินโดยชมุชน 

     

โครงการท่ี 9 สนบัสนนุให้รีสอร์ท และโรงแรมบน

เกาะพะงนัใช้ผลิตภณัฑ์จากการทําเกษตรอินทรีย์

เพ่ือบริการลกูค้า 

     

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์การปลกุจิตสํานกึด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวฒันธรรม 

ประเพณี และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ที่ 1 การปลุกจติสาํนึก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

โครงการท่ี 1 การอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ

เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งการทอ่งเท่ียวเชิง

นิเวศและชมุชน 

     

โครงการท่ี 2 การอนรัุกษ์ป่าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ 

ต้นนํา้ และลําธาร 

     

โครงการท่ี 3 ชาวเกาะพะงนัอนรัุกษ์และฟืน้ฟปูะการัง      

กลยุทธ์ที่ 2 การพฒันาจิตใจ      

โครงการท่ี 1 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร

ทฤษฎีใหม ่และเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดําริ 

     

โครงการท่ี 2 การอบรมฝึกปฏิบติัและพฒันาจิตใจ

ให้กบัเยาวชน 

     

โครงการท่ี 3 การอบรมภาวะความเป็นผู้ นําให้กบั

ผู้ นําชมุชน 

     

กลยุทธ์ที่ 3 การอนุรักษ์ และเสริมสร้าง
วัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

โครงการท่ี 1 ฟืน้ฟวูฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน คือ 

ประเพณีลากพระทางทะเล 

     

โครงการท่ี 2 สร้างพิพิธภณัฑ์พืน้บ้านของเกาะพะงนั      

โครงการท่ี 3 ฟืน้ฟอูนรัุกษ์ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

แพทย์ทางเลือก และการทําสมนุไพร 
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กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างจติสาํนึกด้านศีลธรรม 
และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

โครงการท่ี 1 การฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั

ในชีวิตและทรัพย์สนิให้กบัชมุชน 

     

โครงการท่ี 2 การรณรงค์เพ่ือให้เกาะพะงนัเป็นเกาะ

สีขาว เพ่ือแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด  

     

ตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชงินิเวศแบบบูรณาการอย่างย่ังยืน 
คาํชีแ้จง ทา่นคิดวา่ทกุภาคสว่นมีสว่นร่วมในการพฒันาการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศในสว่นเหลา่นี ้ๆ  มากน้อยเพียงใด 

1. การจัดการด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.1 การปรับปรุงถนนและพฒันาเส้นทางการเดินทาง

ไปยงัเกาะอ่ืน ๆ ให้เช่ือมโยงถงึกนั 

     

1.2 การเร่งพฒันาปรับปรุงสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ 

เช่น ไฟฟ้า ประปา ในแหลง่ทอ่งเท่ียว 

     

2. การจัดการด้านที่พัก และร้านอาหาร      

2.1 การพฒันาท่ีพกัแรมให้มีความหลากหลาย      

2.2 สถานท่ีพกั และร้านอาหารในเกาะพะงนัให้มี

ความสะอาด และปลอดภยัเพิ่มมากขึน้ 

     

3. การจัดการแหล่งท่องเที่ยว      

3.1 การจดัการด้านการให้บริการท่ีมีคณุภาพแก่

นกัทอ่งเท่ียวในแหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ 

     

3.2 การจดัการแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ      

3.3 การให้ความรู้ และการส่ือความหมายแก่นกัทอ่งเท่ียว      

4. การจัดการด้านกจิกรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

4.1 การจดักิจกรรมทางธรรมชาติ และผจญภยั      

4.2 การจดักิจกรรมทางวฒันธรรม เช่น นําชมนํา้ตก

แหง่ประวติัศาสตร์ จดักิจกรรมฟืน้ฟวูิถีชีวิตชาวบ้าน 

     

5 การบริการ และสิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ      

5.1 การผลติสนิค้า และของท่ีระลกึแก่นกัทอ่งเท่ียว

ในเชิงนิเวศโดยไมทํ่าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

     

5.2 การจดัการสถานพยาบาล โรงพยาบาล อนามยั 

หรืออาสาสมคัรด้านสาธารณบรรเทาภยั 

     

5.3 การให้ข้อมลูแก่นกัทอ่งเท่ียว ณ ศนูย์ทอ่งเท่ียวตา่งๆ      

5.4 การให้บริการด้านความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ      
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ตอนที่ 6 บทบาท และหน้าท่ีของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการพฒันาการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศแบบ

บรูณาการอยา่งยัง่ยืน 

คาํชีแ้จง ทา่นคิดวา่แตล่ะภาคสว่นควรมีบทบาท และหน้าท่ีในการพฒันาการทอ่งเท่ียวในสว่นตา่ง ๆ เหลา่นี ้ 

มากน้อยเพียงใด 

บทบาท และหน้าที่ของภาครัฐ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การกําหนดนโยบาย และแผนในการพฒันาการ

ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ และการลงทนุด้านสาธารณปูโภค 

     

2. สนบัสนนุงบประมาณในการพฒันาฟืน้ฟ ูอนรัุกษ์ 

แหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ และวฒันธรรม 

     

3. เป็นแกนนําในการสร้างมาตรฐานของสินค้า และบริการ

ด้านการทอ่งเท่ียว 

     

4. สนบัสนนุงบประมาณเพ่ือสร้างระบบฐานข้อมลู และ

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือทําแผนยทุธศาสตร์

ด้านการตลาดด้านการทอ่งเท่ียวของเกาะพะงนั 

     

5. จดัตัง้องค์กรบริหารจดัการ เพ่ือปลกุจิตสํานึก ตลอดจน

พฒันาบคุลากรด้านการทอ่งเท่ียว จดัหลกัสตูร ฝึกอบรม 

เพ่ือให้มีมาตรฐานในระดบัสากล 

     

6. สง่เสริมการท่องเท่ียวท่ีไมข่ดัตอ่ศีลธรรม  

ลดอาชญากรรม ลดปัญหายาเสพติด และเสริมสร้าง

สขุภาพอนามยัท่ีดี 

     

7. มีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบาย และแผนพฒันาการ

บริหารจดัการทรัพยากรทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศของเกาะพะงนั 

     

8. พฒันาสนิค้า และบริการด้านการทอ่งเท่ียว โรงแรม  

รีสอร์ท บงักะโล และร้านอาหารสูม่าตรฐานโลก 

     

9. มีสว่นร่วมในการสร้างภาพลกัษณ์ และ branding เกาะ

พะงนัในระดบันานาชาติ 

     

10. ให้ความร่วมมือกบัชมุชนในการอนรัุกษ์ทรัพยากรการ

ทอ่งเท่ียว และสนบัสนนุการกระจายรายได้จากการ

ทอ่งเท่ียวสูช่มุชน 

     

11. ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ และประชาชนในการ

พฒันาการทอ่งเท่ียวท่ีไมข่ดัตอ่ศีลธรรม  

ลดอาชญากรรม ลดปัญหายาเสพติด และเสริมสร้าง

สขุภาพอนามยัท่ีดี 
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บทบาท และหน้าที่ของประชาชน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

12. ดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และอนรัุกษ์ศิลปะ 

วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชมุชนบนเกาะพะงนั 

     

13. จดัตัง้ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่มของชมุชนด้าน

การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศบนเกาะพะงนั เช่น ท่ีพกั โฮมสเตย์ 

รีสอร์ท ภตัตาคาร และบริการเรือเช่า 

     

14.มีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบาย และควบคมุคณุภาพ 

มาตรฐานของสินค้า และบริการด้านการทอ่งเท่ียวของ

เกาะพะงนั 

     

15. พฒันาทกัษะด้านการบริการจดัการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ

แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

     

16. สร้างมลูคา่ และมีสว่นร่วมในการพฒันาการทําเกษตร

ปลอดสารพิษ เกษตรพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ 

     

17.ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ และภาคเอกชนในการ

พฒันาการทอ่งเท่ียวท่ีไมข่ดัตอ่ศีลธรรม  

ลดอาชญากรรม ลดปัญหายาเสพติด และเสริมสร้าง

สขุภาพอนามยัท่ีดี 

     

 
 
ตอนที่ 7  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชงินิเวศออย่างบูรณาการของเกาะพะงัน
1.____________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

ขอบคณุทกุทา่นท่ีให้ความร่วมมือ 

คณะผู้วิจยั 
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Questionnaire for Tourists about Integrated Planning for Sustainable 
Ecotourism Development on Pha-ngan Island, Suratthani Province 

 
 
 

Instructions: There are 7 parts in this questionnaire 

Part 1: General Information 

Part 2: Tourist Behavior 

Part 3: Resource Audit for Ecotourism Development 

Part 4: SWOT analysis for Ecotourism Development 

Part 5: Attitude about Vision, Strategy and Tactic for Ecotourism Development 

Part 6: Motivations to visit Pha-ngan Island 

Part 7: Suggestions for Ecotourism Development on Pha-ngan Island 

 

 

 

 
Miss Piyawan Kongprasert 

Master Degree of Ecotourism Management 
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY 
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Part 1 General Information 

Instructions:  Mark ( / ) in front of information chosen. 

 1. Gender (     Female (   ) Male 

2. Age (     1.less than 15 years (   ) 2. 15 – 24 years 

 (     3. 25 – 34 years (     4. 35 – 44 years 

 (     5. 45 – 54 years  (     6. more than 54 years 

3. Status (     1. Single      (   ) 2. Married (   ) 3. Widow      (   ) 4. Divorced 

4. Education (     1.Below or High School 

Completion 

(     2. below or College 

Certificate/Diploma 

 (     3. University Undergraduate (     4. Bachelor Degree 

 (     5. Master Degree (     6. Doctor of Philosophy 

 (     7. Other………………………….  

5. Occupation (     1.Government Official / Enterprise (     2.Private Sector 

 (     3.Personal Business (   ) 4.Student 

 (     5. agriculturist (     6 Other…………………………. 

6. Average Income per month  

 (     1. Below 5,000 USD (     2. 5,001 – 10,000 USD 

 (     3. 10,001 – 15,000 USD (     4. 15,001 – 20,000 USD 

 (     5.20,001 – 25,000 USD (     6. over 25,000 USD 

   

7. Nationality .................................................  
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Part 2 tourism behavior 

1. How do you travel? 

    (   ) 1. alone (     2. with friends / colleagues 

    (     3. with family  (     4. Other……………………………………  

2. Objectives of this travel 

     (   ) 1.Nature tourism (Beaches, Plantation and trekking) 

     (     2.Night life and Full Moon Party 

     (     3.both 1 and 2   

     (     4. Other ………………………………………………………  

3. Do you have an overnight? 

     (     1. Yes       (     2. No (Skip to item 6)  

4. Where do you have this overnight?  

     (     1.Hotel (     2.Bungalow (     3.Relatives 

     (     4.Temple / School (   ) 5. Homestay  (     6.Other……................... 

5. Length of stay   

     (     1. less than 7 days (   ) 2.1-2 weeks (   ) 3.3-4 weeks 

     (     4.more than 4 weeks (   ) 5. long stay  

6. From which source do you get information about Pha-ngan Island? 

     (   ) 1.Friend or relatives (   ) 2.Newspaper/Magazine (     3.Visitor center 

     (     4.Internet (   ) 5.TV/Radio (     6.Other……………………………… 

7. Do you want to repeat this trip? 

     (     1. Yes      (     2. No      (     3.Not sure 

8. The expenditure of this trip is (Including cost of your travel from your country) 

(   ) 1. Below 500 USD (   ) 2. 501-1,000 USD (     3. 1,001 – 1,500 USD 

(   ) 4. 1,500 – 2,000 USD (   ) 5. 2,001 – 2,500 USD (     6. Over 2501 USD 
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Part 3 Resource Audit for Ecotourism on Pha-ngan Island 
Instructions: Mark ( / ) in front of information chosen. 
3.1 What is the level does Pha-ngan Island offer natural resources? 

3.1 Natural Resources 
LEVEL 

Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum 

1. Beaches      

2.Bays      

3. Waterfalls      

4. Islands      

5. Forest and Natural park      

 

3.2 What is the level does Pha-ngan Island offer cultural resources? 

3.2. cultural resources Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum 

1. Temples      

2. Chinese shrines      

3. pagoda      

4. Buddha Footprint on the mountain      

 

3.3 What is the level does Pha-ngan Island offer Events, Festival and way of life resources? 

3.3 Events, Festival and way of life resources Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum 

1. Full Moon Party      

2. Local amusement      

3.Buddha Image Processing Ceremony in sea      

 

3.4 What is the level does Pha-ngan Island offer activity resources? 

3.4. activity resources Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum 

1. Snorkeling      

2. Trekking      

3. Canoeing Kayaking and boat service      

4. Local fishing      
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3.5 What is the level does Pha-ngan Island offer service resources? 

3.5 service resources Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum 

1. Standard Accommodations      

2. Good transportation and communication       

3. Visitor center      

4. Hospitals and health services      

5. Local product shop      

6. Infrastructure      

7. Interpretation in attractions signage      

Part 4 SWOT analysis for Ecotourism Development 

Instructions: Mark ( / ) in front of information chosen. 
4.1 Put ( / ) in front of the item chosen at what level do you think that items are the STRENGTH of 

ecotourism on Pha-ngan Island 

STRENGTH Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum 

1. Well known Full Moon Party      

2. Unique natural resource-Beaches & waterfalls      

3. Resort in beautiful landscape      

4. Outstanding coral reef        

5. Koh Ma is the only Organic Island in Thailand      

4.2 Put ( / ) in front of the item chosen at what level do you think that items are the WEAKNESS of 

ecotourism on Pha-ngan Island 

WEAKNESS Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum 

1. Lacking of public and local participation in 

Tourism Development 

     

2. Deforestation      

3. Lacking of appropriate management of 

solid waste and waste water 

     

4. Lacking of standard tourism service      

5. Most of the accommodation investment 

belongs to foreigner 

     

6. Tourists come only during the High season      

7. Lacking of water for agriculture      
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4.3 Put ( / ) in front of the item chosen at what level do you think that items are the OPPORTUNITY of 

ecotourism on Pha-ngan Island 

OPPORTUNITIES Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum 

1. Development to become the World Best 

Driving site 

     

2. Public and province policies enhancing 

Ecotourism Development 

     

3. Development to be the center of organic 

agriculture tourism 

     

4. Attraction Trails of Tourism Authority of 

Thailand (TAT) 

     

5. Strategic Target of Tourism Product and 

service in Suratthani Province 

     

4.4 Put ( / ) in front of the item chosen at what level do you think that items are the THREATS of 

ecotourism on Pha-ngan Island 

THREATS Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum 

1. Lacking of National Budget      

2. A lot of foreign investor      

3. Social problems as drugs and all vices      

4. Inappropriate infrastructure and road system      

5. Lacking of self reliance for consume products      

6. Agriculture products is expensive      
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Part 5 Attitude about Vision, Strategy and Tactic for ecotourism on Pha-ngan Island 

Instructions: Mark ( / ) in front of information chosen. 

5.1 Vision for Ecotourism, dream, aspriration for the best development in 5 years. At what level do 

you think that visions should be the visions of ecotourism on Pha-ngan Island?  

Vision Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum 

1. Pha-ngan Island will be the center of 

Marine World Class Tourism Site 

     

2. Pha-ngan Island will develop Ecotourism to 

strongly stimulate to local grass root economy 

and good administration  

     

3. Pha-ngan Island will empower community 

based and ecotourism hold to one's 

principles in new way of agricultural to 

develop local community as sustainable 

     

4. Pha-ngan Island will develop Ecotourism to 

raise awareness for the preservation of 

nature, culture local traditional and wisdom 

     

 
5.2 Strategy for tourism is the roadmaps for developing the ecotourism development in the best 

direction at what level do you think that strategies are important?  

Strategies Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum 

Strategy 1 : Pha-ngan Island development 

to be the center of World class Ecotourism 

site 

     

Strategy 2 : Pha-ngan Island develop 

ecotourism to stimulate local economy 

and local management 

     

Strategy 3 : Pha-ngan Island develop 

community hold to one's principles in 

organic agriculture, sustainable 

agriculture and Self-Sufficiency Economic 

     

Strategy 4 : Awareness the preservation of 

nature, culture, local tradition and wisdom 
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5.3 Tactics are the more precise action plans for meeting the objectives of the vision on the 

timeframe, at what level do you think that tactics are important? 

Strategy 1 Pha-ngan Island development to be the center of World class Ecotourism site 

Tactics Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum 
Tactics 1 Land Use planning for 
attractions and activity 

     

Project 1 Zoning for tourism      

Project 2 Attraction and landscape 

improving for Ecotourism Development 

     

Project 3 Develop ecotourism activities      

Project 4 Reforest and Preserve Bio-

diversity 

     

Project 5 Preserve marine bio-diversity       

Project 6 Develop agriculture and extend 

agriculture area 

     

Tactics 2 Natural resource and 
environmental management 

     

Project 1 Sustainable water quality 

management on Pha-ngan Island 

     

Project 2 Sustainable air and noise quality 

management on Pha-ngan Island 

     

Project 3 Study of carrying capacity in 

attractions 

     

Project 4 Waste management and waste 

water treatment 

     

Project 5 Manage boat parking and cast 

anchoring system on the shores and 

islands 

     

Project 6 Improving all the route around 

the island to connect the attractions 
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Strategy 2 Pha-ngan Island develop ecotourism to stimulate local economy and local management 

Tactics Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum 
Tactics 1 Marketing Management      

Project 1 Complete Marketing Planning      

Project 2 Create image and brand Pha-ngan 

Island to International attractions 

     

Project 3 Networking and clustering all 

attraction in gulf of Thailand 

     

Project 4 Study the target group and create 

competitive strategy 

     

Project 5 Public Relation and promote Pha-ngan 

Island by creating website to direct sell  

     

Tactics 2 Tourism Product Development      

Project 1 Connecting all attractions      

Project 2 standardize accommodations      

Project 3 standardize security for tourism 

activity 

     

Project 4 standardize attractions      

Project 5 standardize tourism services such as 

hospital, petroleum station and restroom 

     

Project 6 Develop and promote new attractions      

Tactics 3 Attraction Management      

Project 1 Establishing Integrated Tourism 

Management Organization of Pha-ngan Island 

     

Project 2 Establishing a strategic plan for 

integrated tourism 

     

Project 3 Maintain and enhance the Strength of 

Pha-ngan Island tourism  

     

Project 4 Create Pha-ngan Island tourism 

database 

     

Project 5 Create visitor management system      

Project 6 Fund racing for Tourism Development 

focusing on Thai investors 
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Strategy 3 Pha-ngan Island develop community hold to one's principles in organic agriculture, 

sustainable agriculture and Self-Sufficiency Economic 

Tactics Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum 
Tactics 1 Networking for empower community       

Project 1 Tourism stakeholders networking      

Project 2 Training for Integrated Tourism Management       

Project 3 Enhance local participation in attraction 

management 

     

Project 4 Preserve culture diversity      

Tactics 2 Income distribution to local community      

Project 1 Establish Tourism Small and Medium Enterprise      

Project 2 Create local products      

Project 3 Training for management of homestay 

restaurant and service skill 

     

Project 4 Training for Ecotourism guide      

Project 5 Training for health tourism management skill      

Project 6 Training for local product development 

from coconut skill 

     

Tactics 3 Agro-tourism development focusing on 
organic agriculture, sustainable agriculture and 
Self-Sufficiency Economic 

     

Project 1 Training the way of thinking, awareness 

and believe in organic agriculture, sustainable 

agriculture and Self-Sufficiency Economic 

     

Project 2 Develop the renewable resource in the 

local to preserve the natural resource 

     

Project 3 Using clean energy to reduce pollution      

Project 4 Training in organic farming, fertilizer, 

pesticide and herbicide 

     

Project 5 Set system for agriculture processing      

Project 6 Adjust agricultural processing system to 

cope with local attribute and wisdom 

     

Project 7 Develop joint plantation       
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Tactics Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum 

Project 8 minimize importation from outside 

products and maximize production in local 

     

Project 9 Encourage organic products to service in 

the hotels and resorts on Pha-ngan Island 

     

 

Strategy 4 Awareness the preservation of nature, culture, local tradition and wisdom 

Tactics Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum 

Tactics 1 Awareness raising      

Project 1 Training for understanding about 

relationship between ecotourism and community 

     

Project 2 Forest preservation to balance ecosystem      

Project 3 Pha-ngan Island people preserve and 

restore coral reef 

     

Tactics 2 Mind Development      

Project 1 Training in royal thought about self 

sufficient economy and organic farming  

     

Project 2 Practice for mind development to the 

youth 

     

Project 3 Leadership training      

Tactics 3 Preserve and enhance culture for tourism      

Project 1 Cultural and traditional reservation      

Project 2 Creating local museum for Pha-ngan 

Island 

     

Project 3 Restore local wisdom, alternative 

medicine and herb making 

     

Tactics 4 Moral awareness raising and life and 
asset security 

     

Project 1 Training about security      

Project 2 campaign Pha-ngan Island to be the 

White Island to solve drug and criminal problem 
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Part 6 Motivations to visit Pha-ngan Island 

Instructions: Mark ( / ) in front of information chosen. 

What level those motivations draw you to choose Pha-ngan Island for your tourism Destination? 

Motivation 
LEVEL 

Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum 

1. Full Moon Party participation      

2. Follow Rama V’s proceed trail at the waterfall      

3. Beaches and Island have the natural manner      

4. Learning local way of life      

5. Relaxing and enjoying life      

6. Excitement and adventure      

7. Finding new experience      

8. Finding new friends      

9. Reducing stress      

10. Keeping on having new experience      

 

Part 7: Suggestions for Ecotourism Development in Pha-ngan Island 

1.______________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________________ 

 

 

Thank you for your cooperate 

Miss Piyawan Kongprasert 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
 
ช่ือ  ช่ือสกลุ   นางสาวปิยวรรณ  คงประเสริฐ 

วนัเดือนปีเกิด   2 ธนัวาคม 2525 

สถานท่ีเกิด   พิษณโุลก 

สถานท่ีอยูปั่จจบุนั  37 ถ.ชาญเวชกิจ อ.เมือง จ.พิษณโุลก 65000 

ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2544  มธัยมศกึษา 

    จากโรงเรียนเฉลมิขวญัสตรี 

พ.ศ. 2548  วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ) วิชาเอกวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

 จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2551  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม) วิชาเอกการวางแผนและ 

การจดัการการท่องเท่ียวเพ่ืออนรัุกษ์สิง่แวดล้อม  

จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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