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การวิจยั ครัง้ นี ้มีความมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยว วิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
ภายใน และภายนอกและใช้ หลักการของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อวางแผนพัฒนาการ
ท่ องเที่ ยวอย่ างยั่งยื นที่ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยบูรณาการแผนพัฒนาทัง้ มิ ติ ด้ าน
สิ่งแวดล้ อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และจิตใจไว้ ในแผนเดียวกัน และบูรณาการความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทัง้ 4 กลุ่มได้ แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักท่องเที่ยว
รวมทังสิ
้ ้น 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ รายการตรวจสอบทรัพยากร และแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติ คือ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจยั จากรายการตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยว พบว่า ทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้ แก่
ชายหาด อ่าว นํ ้าตก เกาะ และป่ าไม้ ทรัพยากรวัฒนธรรมและสิ่งที่สร้ างขึ ้น ได้ แก่ วัด ศาล พระเจดีย์
และพระพุทธบาทจําลอง ทรัพยากรประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาล ได้ แก่ งานฟูลมูนปาร์ ตี ้ การ
แข่งขันหาหอยกลม และประเพณีลากพระทางทะเล ทรัพยากรด้ านกิจกรรม ได้ แก่ การดํานํ ้าดูประการัง
การเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ การพายคายัค แคนู เรื อนําเที่ยว และการประมงพื ้นบ้ าน ทรัพยากรด้ าน
บริ การ ได้ แก่ โรงแรมที่พกั หรื อรี สอร์ ทที่ได้ มาตรฐาน บริ การด้ านการคมนาคมขนส่งที่สะดวก บริ การ
ข้ อมูล และศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว โรงพยาบาล และสถานบริ การด้ านสุขภาพ สถานที่จําหน่ายสินค้ า
พื ้นเมือง บริการด้ านสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐาน และการมีป้ายบอกทิศทาง และระบบสื่อความหมายใน
สถานที่ท่องเที่ยว
แนวทางการวางแผนเพื่ อพัฒนาการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศแบบบูรณาการเพื่ อการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ได้ แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เน้ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลุก
จิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
โดยพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
ให้ เข้ มแข็ง และสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรี ย์ เกษตร
ยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ ชมุ ชนสามารถพัฒนาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน
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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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ประกาศคุณูปการ
ปริ ญญานิพนธ์ นี ้สําเร็ จได้ ด้วยดี ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.พรรณี บุญประกอบ
ประธานผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ ที่กรุณาให้ ความรู้ ให้ คําแนะนํา ให้ คําปรึกษาตลอดการวิจยั และ
อาจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ กรรรมการผู้ควบคุมปริ ญญานิพนธ์ ที่ได้ ให้ ความช่วยเหลือ และ
แนะนํ าในการจัดทํ างานวิจัยจนเสร็ จสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ สุภาพร สุกสีเหลือง ประธาน
กรรมการบริ หารหลักสูตร ที่ได้ ให้ คําปรึ กษาแนะนําในการจัดทํางานวิจัย และเป็ นประธานสอบ
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ และ ดร. ปิ่ นสัก ก์ สุรัสวดี ที่ ใ ห้ ค วามกรุ ณ ามาเป็ นคณะกรรมการในการสอบ
ปริ ญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม ธรรมบุตรที่ให้ ความรู้ และคําปรึกษาเกี่ยวกับการวาง
แผนการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศแบบบูรณาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลีพันธุ์ สถิ ตยุทธการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ กรองแก้ ว พู่พิทยาสถาพร และอาจารย์ น ลินา ประไพรั กษ์ สิทธิ์ ที่ช่วยกรุ ณาเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม ทําให้ ผ้ วู ิจยั สามารถจัดทํางานวิจยั ในด้ านการวางแผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกาะพะงันเป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ค่ามากขึ ้น
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณนายอําเภอมนัส กาญจนคเชนทร์ นายอําเภอเกาะพะงัน และ
ปลัดอําเภอวสันต์ เย็นมะโนช ปลัดอําเภอเกาะพะงัน ที่ให้ ข้อมูล และอํานวยความสะดวกในการเก็บ
ข้ อมูลในหน่วยงานราชการทุกแห่งในอําเภอเกาะพะงัน นายนิพฒ
ั น์ บุญสวัสดิ์ นิติกร 4 องค์การ
บริ หารส่วนตําบลบ้ านใต้ เสียสละเวลาในการให้ ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับเกาะพะงัน และให้ ความ
ช่วยเหลือในการเก็บข้ อมูล นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้ วน เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผน ศูนย์การ
ท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว
ของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี และเกาะพะงัน เจ้ าหน้ าที่จากสํานักงานการท่องเที่ยวภาคใต้ เขต 5 หัวหน้ า
ส่วนยุทธศาสตร์ จงั หวัดสุราษฎร์ ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ ธานี เจ้ าหน้ าที่องค์การบริ หารส่วน
ตําบลเกาะพะงัน เจ้ าหน้ าที่เกษตรอําเภอเกาะพะงัน เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขอําเภอเกาะพะงัน อาจารย์
ประจําโรงเรี ยนเกาะพะงัน และชาวเกาะพะงันทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ที่สําคัญผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ นายชัชพล พิทยาธิคณ
ุ ผู้สนับสนุนการทําเกษตรอินทรี ย์
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย ซึง่ เป็ นผู้ที่เป็ นผู้สนับสนุนทุนการวิจยั ในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่ไปช่วยเก็บข้ อมูลในพื ้นที่ และเป็ นกําลังใจ
ให้ แก่ผ้ วู ิจยั ตลอดการศึกษา และท้ ายสุดคุณงามความดี และประโยชน์อนั เกิดจากปริ ญญานิพนธ์
ฉบับนี ้ ผู้วิ จัย บูชาแด่ บิดา มารดาของผู้วิจัย ที่ ได้ อบรมสั่งสอน ปลูก ฝั งความดี งาม ตลอดจน
อาจารย์ทกุ ท่าน ที่ทําให้ เกิดผลสําเร็ จในการทําปริ ญญานิพนธ์ครัง้ นี ้
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แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ………………………..………………..
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้ านการเกษตรหรื อ
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6 จํานวนร้ อยละของลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวของกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยว
7 จํานวนร้ อยละ วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาท่องเที่ยวในครัง้ นี ้
ของกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยว………….…………….………..………….……
8 จํานวนร้ อยละ การพักค้ างคืนที่เกาะพะงัน ของกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยว……….
9 จํานวนร้ อยละ ประเภทที่พกั ค้ างคืนของกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยว…………….…
10 จํานวนร้ อยละ ระยะเวลาในการพักค้ างคืนของกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยว……….
11 จํานวนร้ อยละ ที่มาของแหล่งข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
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27 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืน
ด้ านการจัดการด้ านที่พกั และร้ านอาหาร………………………..….……….…
28 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ
อย่างยัง่ ยืนด้ านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว………………………….…...….….….
29 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ
อย่างยัง่ ยืน ด้ านการจัดการด้ านกิจกรรม………………………….……..….…
30 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ
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การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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ภาพประกอบ
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บทที่1
บทนํา
ภูมิหลัง
การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมบริ การที่สร้ างรายได้ เป็ นตัวเงินให้ กับประเทศชาติและ
ประชาชนในทุกระดับ เมื่อมีแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามาซึง่ จะเกิดการใช้ จา่ ยแล้ วทําให้
เกิดการหมุนเวียนของรายได้ ในปี 2548 มีสถานการณ์ที่เป็ นผลดีตอ่ การท่องเที่ยวในประเทศไทย
เช่น การเปิ ดตัวของสายการบินต้ นทุนตํ่า (Low cost airline) ซึง่ สามารถทําการตลาดจากการจอง
ตัว๋ เครื่ องบินทางอินเตอร์ เน็ตได้ และสามารถทําให้ จํานวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ า
มาท่องเที่ยวในเมืองไทยเพิ่มมากขึ ้น อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานในการ
า
รองรับ และการจัดการอย่างเป็ นระบบจึงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทังภายในและภายนอกทํ
้
ให้ แ หล่ง ท่อ งเที่ ย วต่า ง ๆ และเศรษฐกิ จ เสีย หาย ด้ วยเหตุนี เ้ องจึงได้ เกิ ดกระแสสําคัญต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวขึ ้น 3 ด้ าน ( สถาบันวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2540: 2-1 – 2-3)
ดังนี ้ ได้ แก่ กระแสความต้ องการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม และทรัพยากรธรรมชาติ กระแสความต้ องการ
ของตลาดการท่ อ งเที่ ย วในด้ านการเรี ยนรู้ หรื อมี ป ระสบการณ์ ด้ านสิ่ ง แวดล้ อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และกระแสความต้ องการพัฒนาคนโดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน จากทังสาม
้
กระแสนี ้ จึ งเกิ ดรู ป แบบการท่ องเที่ ย วในลัก ษณะที่ ยั่งยื น และนํ า ไปสู่ก ารท่ อ งเที่ ยวเชิ งนิ เวศ
(Ecotourism) และอาจจะเป็ นแนวทางหนึง่ ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
ทังทางทรั
้
พยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ
ในการพัฒนาประเทศให้ มีความยัง่ ยืน และไปในทิศทางเดียวกัน รัฐบาลมีนโยบายที่จะใช้
การท่องเที่ยวเป็ นปั จจัยหลักตัวหนึ่งในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้ ดีขึ ้น จากนโยบายของรัฐบาล
ด้ า นการท่องเที่ ย ว 3 ด้ า นคื อ ด้ า นการบริ การและการท่องเที่ ยวโดยมี นโยบายในการส่งเสริ ม
คุณภาพ และมาตรฐานของบริ การและยกระดับความสามารถในด้ านการแข่งขันของภาคบริ การ
และการท่องเที่ยว ด้ านการพัฒนาภาคบริ การ โดยปรับปรุ งและพัฒนาปั จจัยพื ้นฐานที่จําเป็ น จัด
ให้ หน่วยงาน และองค์ กรที่เกี่ ยวข้ อง (นโยบายของรั ฐบาลด้ านการท่องเที่ยว. 2544)แต่ในทาง
ตรงกันข้ ามการท่องเที่ยวที่มีมากขึ ้นนันกลั
้ บทําให้ สภาพแวดล้ อมในแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมลง
การจัดการการท่องเที่ยวโดยทัว่ ไปจึงมักประสบกับปั ญหาที่สวนทางกันระหว่างการพัฒนาและการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม คําแถลงนโยบายของ คณะรั ฐมนตรี พันตํารวจโท ดร. ทักษิ ณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพุธที่ 23 มีนาคม 2548 ที่กล่าวไว้ ว่า รัฐบาลจะเน้ นการเพิ่มมูลค่า
มากกว่าการเพิ่มปริ มาณ โดยรั ฐบาลจะร่ วมมือกับภาคเอกชน ท้ องถิ่ น และชุมชน ในการรั กษา
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมด้ านท่องเที่ยวไม่ให้ เสื่อมโทรม จัดระบบรับรองมาตรฐานโรงแรม
และสถานบริ การ เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว และพัฒนามาตรฐาน
บุคลากรด้ านการท่องเที่ยวให้ ได้ มาตรฐานสากล ทังนี
้ ้ รัฐบาลจะเร่งฟื น้ ฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม
ตลอดจนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยจะเชื่อมโยงเครื อข่ายการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพื่อนบ้ าน รวมทัง้ พัฒนาการท่ องเที่ ยวเชิ งธรรมชาติ และเชิ งสุขภาพซึ่งสอดคล้ อ งกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) กล่าวว่า การพัฒนาบนฐาน
ความหลากหลายทางชี ว ภาพและการสร้ างความมั่น คงของฐานทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้ ความสํ า คั ญ กั บ การรั ก ษาฐานทรั พ ยากรและความสมดุ ล ของระบบนิ เ วศ การสร้ าง
สภาพแวดล้ อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และการพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีธรรมชาติที่งดงามตลอดทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะใน
บริ เวณภาคใต้ จดั ว่าเป็ นภาคที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ลักษณะของพื ้นที่ใน
ภาคใต้ เป็ นแหลมของคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งยื่นลงไปในทะเลจีนใต้ และทะเลอันดามัน และแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื ้นที่ดงั กล่าวจะมีความหลายหลายทางชีวภาพที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นปลาชนิดต่าง ๆ
ปะการัง พืชทะเลที่มีมากมายหลากหลายชนิด ตลอดจนลักษณะภูมิทศั น์ที่งดงามซึง่ เกิดจากทิวเขาที่
ทอดตัวยาวตลอดแนวของภาคอยู่ตอนกลางของพื ้นที่แล้ ว ยังมีทิวเขาสัน้ ๆ แทรกอยู่มีทิศทางขนานไป
กับทิวเขาหลักเกือบทังสิ
้ ้น และมีบางส่วนของทิวเขาที่ยื่นลงไปในทะเลแล้ วทําให้ เกิดเกาะน้ อยใหญ่ที่มี
้
และชาวต่างชาติ ได้ แก่ เกาะภูเก็ต เกาะสมุย และ
ชื่อเสียงและเป็ นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวทังชาวไทย
เกาะพะงั น โดยเฉพาะเกาะพะงั น เป็ นเกาะที่ เป็ นที่ ร้ ู จั ก กั น ไปทั่ วโลกเนื่ องจากมี นั ก ท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวในเทศกาลฟูลมูลปาร์ ตี ้ (Full moon Party)
เกาะพะงัน เกิดมาจากทิวเขานครศรี ธรรมราชมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็ นภูเขาทอดตัว
จากทิศเหนือลงไปทางทิศใต้ มีที่ราบเชิงเขาอยูท่ างทิศตะวันตกของเกาะซึง่ เป็ นแหล่งเกษตรกรรมที่
สําคัญ ด้ านตะวันออกมีโขดหินและหาดโค้ งหลายแห่ง ระบบนิเวศทังบนบก
้
และในท้ องทะเลยังคง
อุดมสมบูรณ์ มีหาดทรายที่งดงาม เป็ นแหล่งประมง และมีปะการังที่ค่อนข้ างสมบูรณ์ เพราะฉะนัน้
เส้ นทางการท่องเที่ยวบนเกาะพะงันจึงรวบรวมเอาความน่าสนใจของทังแหล่
้ งเกษตรกรรม ประมง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และวัฒนธรรมท้ องถิ่นเข้ ากันไว้ อย่างลงตัว เกาะพะงันจึงเป็ นเกาะแห่งหนึ่งที่
เป็ นที่ร้ ู จักและมีการท่องเที่ยวเป็ นจํานวนมากเนื่องจากมีหาดทรายที่ขาวสะอาดและปะการังที่
งดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนพระจันทร์ เต็มดวงในแต่ละเดือน บริ เวณเกาะพะงันเป็ นจุดที่เห็น
พระจันทร์ ชดั และงดงามที่สดุ แห่งหนึ่งจึงมีการจัดเทศกาลฟูลมูลปาร์ ตี ้ขึ ้นในบริ เวณเกาะพะงัน และ
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กิจกรรมนี ้เองที่เป็ นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ ามาในพื ้นที่เกาะพะงันเป็ นจํานวนมากในแต่ละเดือน ซึง่
ก่ อ ให้ เ กิ ด ขยะและนํ า้ เสี ย เป็ นอย่ า งมาก จึ ง เป็ นการที่ ทํ า ให้ เ กิ ด การทํ า ลายสภาพแวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศเป็ นอย่างมากด้ วย แต่ก็ทําให้ เกิดการหมุนเวียนรายได้ ของ
ประชาชนในพื ้นที่อย่างมหาศาลเช่นกัน จึงทําให้ ประชาชนในพื ้นที่ไม่สนใจผลกระทบที่เกิดขึ ้นกับ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวต่าง ๆ และถ้ าเป็ นอย่างนี ้เรื่ อยไปก็จะทําให้ เกาะพะงันมีลกั ษณะการพัฒนา
ดังเช่นเกาะสมุย เนื่องจากเกาะสมุยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วโดยขาดการจัดการดูแลที่ถกู ต้ อง
ทําให้ เกาะสมุยในปั จจุบนั มีสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนเป็ นอย่างมาก และเมื่อ
เกิดขึ ้นแล้ วก็ยากที่จะกลับฟื น้ ฟูให้ กลับมาเป็ นดังเดิม และพื ้นที่ของเกาะพะงันส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่
เกษตรกรรม และการทําอาชีพเกษตรกรรมก็เป็ นวิถีชีวิตดังเดิมของชาวเกาะพะงัน แต่คนที่มีที่ทํา
การเกษตรอยูก่ ็ตา่ งขายที่เพือ่ ทําที่พกั รี สอร์ ท เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มากขึ ้นเรื่ อย ๆ อีกทังผู
้ ้ ที่มา
ซื ้อที่สว่ นใหญ่ก็เป็ นนายทุนที่มาจากต่างชาติ เพราะการทําเกษตรไม่คอ่ ยได้ ผลกําไรดีเท่าที่ควร จน
ทําให้ เกาะพะงันมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งอุปโภคบริ โภคต่าง ๆ เพราะมีการผลิตที่ไม่เพียงพอที่จะใช้
ภายในเกาะ และมีราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็ น จนทําให้ คา่ ครองชีพของประชาชนภายในเกาะสูงขึ ้น
และเกิดการเปลีย่ นแปลงวิถีชีวิตไปอย่างมาก
ดังนัน้ ผู้วิจยั ตระหนักถึงความจําเป็ นที่จะศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อ
การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนเกาะพะงัน โดยอาศัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ ไปในทิศทางที่เหมาะสม เพราะเป็ นการท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบ และก่ อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และระบบนิเวศน้ อยที่สุด และมีการ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทังจากหน่
้
วยงานรัฐบาล และท้ องถิ่น
แก่นักท่องเที่ยว ที่สําคัญคือต้ องให้ ชุมชนท้ องถิ่ นมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยว และมี
การบูรณาการทางด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม วัฒนธรรม และจิตใจเพื่อใช้ ในการวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้ เป็ นการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนอีกด้ วย

ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1 ศึกษาข้ อมูลพื ้นฐาน และตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกาะพะงัน
2. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้ อมทังภายใน
้
และภายนอกตลอดจนการวิเคราะห์ จุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะพะงัน
3. เพือ่ เสนอแนวทางการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการที่เกาะพะงัน
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ความสําคัญของการวิจัย
ผู้วิจยั จะได้ ผลการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว และแนวทางการจัดการ
ท่อ งเที่ ย วที่ เ กาะพะงัน จัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี แล้ ว นํ า ผลการศึก ษาที่ ไ ด้ เ ป็ นฐานข้ อ มูล ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนของเกาะพะงันต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะศึกษาประชากร 4 กลุม่ คือ
1. ภาครัฐ ได้ แก่ ผู้วา่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผนจากสํานักงาน ททท.ฯ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี นายอําเภอเกาะพะงัน เจ้ าหน้ าที่
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเกาะพะงัน สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะพะงัน องค์การ
บริ หารส่วนตําบลเกาะพะงัน และตําบลบ้ านใต้ และที่ทําการอุทยานแห่งชาติธารเสด็จเกาะพะงัน
2. ภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบธุรกิจด้ านการบริ การการท่องเที่ยวภายในเกาะพะงัน
และจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้ แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวภายในเกาะพะงัน
เช่น หอการค้ า จังหวัดสุราษฎร์ ธานี สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย บริ ษัท
นําเที่ยว บริ ษัทดํานํ ้า บริ ษัทเช่ารถ โรงแรม รี สอร์ ท และบังกะโล
3. ประชาชนในพื ้นที่ ได้ แก่ ผู้ที่มีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นอําเภอเกาะพะงัน จํานวน 10,720 คน
(สํานักพัฒนาการอําเภอเกาะพะงัน. 2549)
4. นัก ท่องเที่ ย วชาวต่า งชาติ ที่ เดิน ทางมาท่องเที่ ย วยัง แหล่งท่องเที่ ย วภายใน
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีจํานวนทังสิ
้ ้น 46,664 คนต่อปี (ส่วนศึกษาและวิจยั
อุทยานแห่งชาติ. 2548)
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
1. ภาครัฐ ได้ แก่ ผู้วา่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน สํานักงาน ททท.ฯ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี นายอําเภอเกาะพะงัน เจ้ าหน้ าที่สํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอเกาะพะงัน สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะพะงัน องค์การบริ หารส่วน
ตําบลเกาะพะงัน และ ตําบลบ้ านใต้ และที่ทําการอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
รวมจํานวน 100 คน
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2. ภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบธุรกิจด้ านการบริ การการท่องเที่ยวภายในเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้ แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว เช่น หอการค้ า จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย บริ ษัทท่องเที่ยว บริ ษัทดํานํ ้า
บริ ษัทเช่ารถ โรงแรม รี สอร์ ท และบังกะโล รวมจํานวน 100 คน
3. ประชาชนในพื ้นที่ ได้ แก่ ผู้ที่มีภมู ิลําเนาอยู่ใน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี รวมจํานวน 100 คน
4. นัก ท่องเที่ ย วชาวต่า งชาติ ที่ เดิน ทางมาท่องเที่ ย วยัง แหล่งท่องเที่ ย วภายใน
อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี รวมจํานวน 100 คน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การท่ องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ ความสนุกสนาน ศึกษาหาความรู้ ติดต่อธุรกิจ การศาสนา การติดต่อประชุมสัมมนาต่าง
ๆ และการเยี่ยมเยียนญาติพนี่ ้ องที่เกิดขึ ้นในอําเภอเกาะพะงัน
2. ทรั พยากรการท่ องเที่ยว หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ ทรั พยากรวัฒนธรรม
ทรัพยากรเทศกาล หรื อเหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ ทรัพยากรด้ านกิจกรรม ทรัพยากรบริ การ และวิถี
ชีวิตที่มีอยูใ่ นบริ เวณอําเภอเกาะพะงัน
3. การท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทังธรรมชาติ
้
และวัฒนธรรมบริ เวณอําเภอเกาะพะงัน ที่พกั ค้ างแรม และไม่พกั ค้ างแรม เพื่อการศึกษา ชื่นชม
และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โดย
นักท่องเที่ยวและชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และนักท่องเที่ยวต้ องได้ รับความรู้
จากการท่องเที่ยวอย่างแท้ จริ ง โดยไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้ อม ท้ องถิ่น
้
ควรมีส่วนร่ วมในการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อก่อให้ เกิดการกระจายรายได้ อีกทังการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังหมายรวมถึงถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้ วย
4. การพัฒนาอย่ างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่นําเอาทรัพยากรทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ น
ธรรมชาติ หรื อมนุษย์ โดยนํามาจัดเพื่อก่อให้ เกิดความมัน่ คง การกินดีอยูด่ ี และความอุดมสมบูรณ์
ที่เพิ่มขึ ้น ทังในด้
้ านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม โดยคํานึงถึงความสมดุลอย่างยัง่ ยืนระหว่าง
การผลิต การบริ โภค ประชากร และเหมาะสมภายใต้ ขีดจํากัดทางนิเวศ ขึ ้นอยูก่ บั สภาพการจัดการ
ที่ถกู ต้ องภายในเกาะพะงัน
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5. การบูรณาการ หมายถึง การประสานกลมกลืนของแผน กระบวนการสารสนเทศ
การตัดสินใจเกี่ ยวกับทรั พยากร การปฏิ บัติ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ และการเรี ยนรู้ เพื่อสนับสนุน
เป้าประสงค์หลักของทังองค์
้ กร การบูรณาการที่มีประสิทธิผลจะสําเร็ จได้ ก็ต่อเมื่อองค์ประกอบแต่
ละส่วนของระบบมีการจัดการและดําเนินการที่เชื่อมโยงกัน
6. นักท่ องเที่ยว(Tourist) หมายถึง ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนในอําเภอเกาะพะ
งันทังพั
้ กค้ างคืน และไม่พกั ค้ างคืน
7. การท่ องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ หมายถึง การบูรณาการการท่องเที่ยวในมิติ
ที่ควบคู่กันไปทังมิ
้ ติด้านสิ่งแวดล้ อม ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม และด้ านวัฒนธรรม ตลอดจนมิติ
ด้ านจิตใจ และยังหมายถึงการบูรณาการ แนวความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศทัง้ 4 กลุ่ม ได้ แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยว แล้ วนําผลลัพธ์ ที่ได้
ประมวลผลร่วมกันเพือ่ นําไปสูก่ ารวางแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
- แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วและการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- แนวคิดเกี่ ยวกับการตรวจสอบทรัพยากร
การท่องเที่ยว
- แนวคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและการมีส่วน
ร่วม
- แนวคิดเกี่ ยวกับการพัฒนาท่องเที่ยวเชิ ง
นิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืน
- การวางแผนยุทธศาสตร์

ข้ อมูลปฐมภูมิ
- แบบสํารวจทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว

- แบบสอบถามความคิดเห็นจาก
ประชากร 4 กลุม่ ได้ แก่ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาชน และ
นักท่องเที่ยว

ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
- ข้ อมูลพื ้นฐานของเกาะพะงัน
- แผนยุทธศาสตร์ จงั หวัด
สุราษฎร์ ธานี
- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ยัง่ ยืนของเกาะพะงัน
- แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะพะงัน
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10

การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลจากการศึกษา

กําหนด SWOT วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

การท่ องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนา
การท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืนที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ นําเสนอแนวคิด
ทฤษฎี ตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้ านการเกษตรหรื อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย
5. แนวคิดเกี่ยวการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืน
6. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา การมีสว่ นร่วม และการบูรณาการ
7. แนวคิดด้ านการตลาด
8. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ และการวางแผนพัฒนาประเทศ
9. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอําเภอเกาะพะงัน
10. บริ บทพื ้นที่ที่ศกึ ษา
11. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

1. แนวคิดเกี่ยวกับการท่ องเที่ยว
1.1 ความหมายของการท่ องเที่ยว
การท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึง่ กระทําเพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ยด
จากกิจการงานประจํา โดยปกติการท่องเที่ยวจะหมายถึง การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
โดยไม่คํานึงว่าระยะทางนันจะใกล้
้
หรื อไกล และการเดินทางนันจะมี
้ การค้ างแรมหรื อไม่
ปรี ชา แดงโรจน์ (2544: 29-30) ได้ อ้า งถึง คํา นิ ย ามการท่อ งเที่ ย วขององค์ ก าร
สหประชาชาติที่ได้ จดั ประชุมว่าด้ วยการเดินทางและท่องเที่ยว ณ กรุงโรม เมื่อปี พ.ศ. 2506 ไว้ ว่า
หมายถึง กิจกรรมที่มีเงื่อนไขเกี่ยวข้ องอยู่ 3 ประการ คือ 1) ต้ องมีการเดินทาง 2) ต้ องมีสถานที่
ปลายทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมเยือน และ 3) ต้ องมีจุดมุ่งหมายของการเดินทาง และได้ อธิบาย
เพิ่มเติมของจุดมุ่งหมายของการเดินทางท่องเที่ยวไว้ ว่า การเดินทางท่องเที่ยวต้ องมิใช่เพื่อการ
ประกอบอาชีพ และการไปอยู่ประจํา และเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลาย
อย่างดังต่อไปนี ้ ได้ แก่ เพื่อพักผ่อนในวันหยุด เพื่อวัฒนธรรมหรื อศาสนา เพื่อการศึกษา เพื่อการ
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กีฬาและบันเทิง เพื่อชมประวัติศาสตร์ และความสนใจพิเศษ เพื่องานอดิเรก เพื่อเยี่ยมเยือนญาติ
มิตร เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเพื่อเข้ าร่วมประชุมหรื อสัมมนา
ชูสิทธิ์ ชุชาติ (2542: 3) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางออกจากบ้ านพัก
เป็ นการชัว่ คราว ระยะเวลาสันเพื
้ ่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร หรื อวัตถุประสงค์อื่นๆ ทางด้ านท่องเที่ยว
นิคม จารุ มณี (2535: 1) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่หนึ่งที่มกั
หมายถึงที่อยู่อาศัย ไปยังอีกทีหนึ่งถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้ อม
โดยมี แ รงกระตุ้น (Motivator) จากความต้ อ งการในด้ า นกายภาพ ด้ า นวัฒ นธรรม ด้ า นการ
ปฏิสมั พันธ์ และด้ านสถานะหรื อเกียรติคณ
ุ
ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ (2533: 3) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมนันทนาการ
รู ปแบบหนึ่งที่มีการเดินทางเข้ ามาเกี่ยวข้ อง โดยมีการเดินทางจากที่หนึ่งที่มกั หมายถึงที่อยู่อาศัย
ไปยังอีกที่หนึง่ ที่ถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ และสิง่ แวดล้ อม
วินิจ วีรยางกูร (2532: 6) กล่าวว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางออกจากที่หนึ่ง
ไปสูส่ ถานที่อื่นๆ เช่น การเดินทางออกจากบ้ านตามปกติ และการเดินทางเพื่อไปอาศัยที่อื่นๆ
ประเสริ ฐ วิทยารัฐ (2530: 3) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็ นสินค้ าที่มีความแตกต่างจาก
สินค้ าอื่นๆ คือผู้ซื ้อหรื อนักท่องเที่ยวต้ องมาหาสินค้ าด้ วยตนเองแทนที่สินค้ าจะไปหาซื ้อ สําหรับตัว
สินค้ าก็มีความแตกต่างจากสินค้ าทัว่ ไป คือ ผู้ซื ้อไม่สามารถเก็บสินค้ าไว้ เป็ นสมบัติได้ แต่ผ้ ซู ื ้อจะ
ได้ รับความรื่ นรมย์ ความพึงพอใจ ความแปลกใหม่ ประเทืองปั ญญา พักผ่อน สนุกสนาน ความ
คุ้มค่าของผู้ซื ้อจึงอยู่ที่ความรู้สกึ พึงพอใจ ประทับใจ และมีการบอกเล่าถึงความประทับใจแก่ผ้ อู ื่น
เพื่อชักชวนให้ เกิดการเดินทางท่องเที่ยว
แมคอินทอช และโกล์ดเนอร์ (McIntosh; & Goeldner 1984: 132-135) กล่าวว่า การ
ท่องเที่ ยวเป็ นผลรวมของปรากฏการณ์ ต่าง ๆ และความสัมพันธ์ ที่เกิ ดขึน้ จากปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับธุรกิจบริ การต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมหรื อสร้ างความพอใจให้ กบั นักท่องเที่ยว
หรื อผู้มาเยือน
จี และซอย (Gee ;&Choy 1989: 98-101) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็ นการเดินทางที่ทํา
ให้ นกั ท่องเที่ยวมีความเพลิดเพลินสนุกสนาน โดยที่นกั เดินทางนันคื
้ อนักท่องเที่ยวนัน่ เอง
ดังนัน้ การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังสถานที่ตา่ ง ๆ เป็ น
การชั่ว คราวด้ ว ยความสมัค รใจ และพึ ง พอใจของผู้เ ดิ น ทางเพื่ อ การพัก ผ่ อ นหย่ อ นใจ และ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อม หรื อเพื่อการประกอบกิจกรรมที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ และการไป
อยูอ่ าศัย
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1.2 องค์ ประกอบของการท่ องเที่ยว
การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมใหญ่ที่มีองค์ประกอบเป็ นอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยว
ข้ องทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมจํ านวนมาก ได้ แก่ อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่ องดื่ม อุตสาหกรรมที่พกั แรม อุตสาหกรรมนันทนาการ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้ าและบริ การ
ข้ างเคียงต่าง ๆ ซึง่ ได้ มีผ้ กู ําหนดแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไว้ ดงั นี ้
พยอม ธรรมบุตร (เอกสารประกอบการสอน สถาบันพัฒนาการท่องเที่ ยวเพื่อ
อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม พ.ศ. 2549: 1 – 3) ได้ แบ่งองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเป็ น 5 ประเภทดังนี ้
1.การเข้ าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว

2. การมีที่พกั แรมกเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยว
องค์ประกอบของ
การท่องเที่ยว
5 ประเภท
3. แหล่งท่องเที่ยว

5. เบ็ดเตล็ด

4.กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวของสถานบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อ
อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
การท่องเที่ยวมีองค์ประกอบสําคัญ 5 ประเภท ได้ แก่
1. การเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ได้ แก่ การมีระบบโครงสร้ างพื ้นฐานที่
เหมาะสม เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริ การด้ านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การ
ขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางนํ ้า ซึง่ จะเอื ้ออํานวยให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึง
จุดหมายปลายทาง (Destination) หรื อแหล่งท่องเที่ยว (Attraction)
2. การมีที่พกั แรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (Accommodation) ที่ต้องการค้ างคืน ได้ แก่
ที่พกั ประเภทต่าง ๆ เช่น โรงแรม รี สอร์ ท เกสต์เฮ้ าส์ โฮมสเตย์ ที่พกั แรม ประเภทต่าง ๆ จะมีสงิ่ อํานวย
ความสะดวกในระดับต่าง ๆ กันซึ่งจะทําให้ มีราคาและบริ การในระดับต่างกัน ได้ แก่ ภัตตาคาร สระ
ว่ายนํ ้า บาร์ ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ซาวน่า ศูนย์กลางธุรกิจ และสิง่ อํานวยความสะดวกอื่น ๆ
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3. แหล่งท่องเที่ยว (Attractions) นับเป็ นองค์ประกอบที่มีความสําคัญสูงสุดของการ
เดินทาง เพราะเป็ นจุดดึงดูดให้ นักท่องเที่ ยวเดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ ยวอาจเป็ นแหล่ง
ธรรมชาติที่มีความ โดดเด่น เช่น ดอยอินทนนท์ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพของเทือกเขา
หิมาลัย หรื อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทพนมรุ้ งซึ่งแสดงถึงความ
รุ่ งเรื องของอาณาจักรขอม ตลอดจนการท่องเที่ยวชนบทเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้ าน เรี ยนรู้ ถึงภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น ตลอดจนโบราณสถานยุคเก่าแก่ก่อนประวัตศิ าสตร์ เช่น วัฒนธรรมบ้ านเชียง เป็ นต้ น
4. กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist Activities
และ Recreational Activities) นับเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญในยุคปั จจุบนั เพราะการท่องเที่ยวมิได้
หมายเพี ย งแค่ก ารเดิน ทางไปชมโบราณสถาน อนุส าวรี ย์ ความงดงามของธรรมชาติเ ท่า นัน้
แต่เป็ นการที่นกั ท่องเที่ยวได้ มีโอกาสทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้ แก่ การเดินป่ าศึกษาระบบนิเวศเขตเส้ น
ศูนย์ สตู รในป่ าดิบชืน้ การล่องแก่งในแม่นํา้ ท้ องถิ่น การปี นหน้ าผา การดํานํ ้าในรู ปแบบ Scuba
Diving หรื อ Snorkeling การพายเรื อแคนูในบริ เวณป่ าชายเลน การตกปลาหมึกในทะเลลึก
ตลอดจนการร่ วมกิจกรรมกับชุมชนเจ้ าบ้ าน เช่นการดํานา การเกี่ยวข้ าว การร่วมพิธีบายศรี สขู่ วัญ
เป็ นต้ น ซึ่ง กิ จกรรมทัง้ หมดจะเป็ นประสบการณ์ (Experience)
ที่ อยู่ใ นความทรงจํ า ของ
นักท่องเที่ยวและกิจกรรมดังกล่าวมักก่อให้ เกิดการกระจายรายได้
5. บริ การเบ็ดเตล็ดทังหมดที
้
่มีให้ นกั ท่องเที่ยว (Ancillary) อาทิเช่น บริ การด้ าน
ร้ านอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณีย์ สถานีบริการนํ ้ามัน ร้ านค้ า ร้ านขายของที่ระลึก ห้ องสุขา ฯลฯ
องค์ประกอบทัง้ 5 ประการควรปรากฏอยู่บนระบบฐานข้ อมูลการจัดการการท่องเที่ยวของ
แหล่งท่องเที่ยวทุกแหล่งที่เป็ นจุดหมายปลายทาง (Destination Management System: DMS)
1.3 นักท่ องเที่ยว
เป็ นปั จจัยที่สําคัญที่สดุ ของการท่องเที่ยว เพราะเป็ นผู้ก่อให้ เกิดการท่องเที่ยวขึ ้น ดังนัน้
นักท่องเที่ ยวจึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่องค์ กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการท่องเที่ยวทัง้
ระดับประเทศและระดับโลก จะทําการศึกษาวิจยั และเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว เพื่อนํามาวางแผน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแบ่งลักษณะนักท่องเที่ยวออกเป็ น 3
แบบ โดยขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขเวลาและสถานที่ดงั นี ้ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2533: 19-20)
้ องเที่ยวที่เดินทางมาให้ ประเทศ
1) นักท่องเที่ยวนานาชาติ (Inbound Tourists) ทังท่
ไทยและพํานักไม่น้อยกว่า 1 วัน และไม่มากไปกว่า 60 วัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว
พักผ่อน รักษาสุขภาพ เยี่ยมญาติ ดูงาน มาศึกษา ประชุมสัมมนา เป็ นตัวแทนนักกีฬา เป็ นต้ น
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2) นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ (Outbound Tourist) หมายถึง ชาวไทยที่
เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศและพํานักอยูใ่ นประเทศนันน้
้ อยกว่า 1 ปี
3) นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourist) หมายถึง ทังชาวไทยและชาว
้
ต่า งประเทศที่ อ าศัย อยู่ใ นประเทศไทยเดิ น ทางจากจัง หวัด ที่ ต นอยู่ไ ปยัง จัง หวัด อื่ น ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการเดินทางมิใช่เพื่อหารายได้ ในสถานที่ไปเยือน ระยะพํานักไม่เกิน 60 วัน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ ใช้ คําว่านักท่องเที่ยวตามลักษณะแตกต่างกันดังนี ้
1) นักทัศนาจรภายในประเทศ (Excursionists) เป็ นบุคคลที่เดินทางไปตามจังหวัด
ต่าง ๆ โดยไม่ค้างคืน
2) นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางไปยัง หรื อ มาจากต่ า งประเทศ ( Tourists) ไปพํ า นัก ที่
ประเทศที่ไปเยือนไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) นัก ท่องเที่ ยวที่ เ ดินทางไปประเทศอื่ นที มิใช่แหล่ง ที่ อยู่อาศัยเป็ นการชั่วคราว
(Visitors) และพํานักอยูไ่ ม่เกิน 24 ชัว่ โมง
1.4 การเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้ านการท่ องเที่ยว (Tourism Planning: 5 Schools
of Thought) สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ปี 2542 ได้ กล่าวถึงวิวฒ
ั น
การด้ านการท่องเที่ยวจากในอดีตเป็ นแบบมวลชนมาถึงแบบเชิงนิเวศในปั จจุบนั เริ่ มต้ นจาก พ.ศ.
2493 – 2503 (1950-1960) การท่องเที่ยวเป็ นแบบกลุ่มใหญ่ (Mass Tourism) ทุกคนชอบ
ท่องเที่ยวมาก ไปกันเป็ นกลุม่ ใหญ่ หาความสุขความพอใจจากธรรมชาติ โดยไม่สนใจสิ่งแวดล้ อม
แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วถูก ใช้ แ ละเกิ ด ผลกระทบมากมาย ผู้ป ระกอบการขอมี ป ระโยชน์ แต่ฝ่ ายเดี ย ว
เรี ยกว่า ยุค Boosterism ในปี พ.ศ. 2504 – 2513 (1961-1970) เกิดอุปสงค์ อุปทาน มีความ
ต้ องการแหล่งท่องเที่ ยวมาก การพัฒนาเศรษฐกิจมุ่งแต่วัตถุมากกว่าสนใจสิ่งแวดล้ อม และมี
นักการเงินใช้ เงินต่อเงิน ทําให้ เศรษฐกิจฟองสบู่ ในปี พ.ศ.2514 – 2523 (1971 - 1980) การ
ท่องเที่ยวเริ่ มเปลี่ยนแปลง แหล่งท่องเที่ยวต้ องมีพื ้นฐานการจัดการโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้ อม, การ
วางแผนการใช้ ที่ดิน และมีกิจกรรมที่ให้ เกิดผลกระทบน้ อยที่สดุ ในปี พ.ศ.2524 – 2533 (1981 1990) การท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงเป็ นการต้ องอยู่บนพื ้นฐานของชุมชน คือ ให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วม, ให้
ชุมชนมีอํานาจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้ วยตนเอง และมีความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของ หวงแหนแหล่ง
ท่องเที่ยวนัน้ และในปี พ.ศ. 2534 – 3549 (1991 - 2006) การท่องเที่ยวเป็ นแบบเชิงนิเวศ และพัฒนา
ต่อมาเป็ นแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนในปั จจุบนั
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1.5 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการท่ องเที่ยว
1.5.1 นัก ท่ อ งเที่ ย ว คื อ ผู้ที่ ล งทุน เงิ น และเวลาเพื่ อ แสวงหาสิ น ค้ า และบริ ก าร
ตลอดจนประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพ
1.5.2 ภาคเอกชน ได้ แ ก่ ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ที่ พัก แรม แหล่ ง
ท่องเที่ยว กิจกรรมและบริ การต่าง ๆ ผู้ประกอบการลงทุนทําธุรกิจดังกล่าวโดยมีเป้าประสงค์ที่จะ
เสนอสินค้ าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพให้ แก่นกั ท่องเที่ยวโดยมุง่ สร้ างกําไรจากธุรกิจ
1.5.3 ภาครั ฐ ซึ่ ง หมายถึ ง รั ฐ บาลของประเทศที่ ร องรั บ ซึ่ ง ต้ องการดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวมาสูจ่ ดุ หมายปลายทาง เพื่อที่จะใช้ อตุ สาหกรรมการท่องเที่ยวสร้ างเงินและสร้ างงาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1.5.4 ภาคประชาชน ได้ แก่ ชุมชนที่เกิดการท่องเที่ยว มีวตั ถุประสงค์จะเสนอแหล่ง
ท่อ งเที่ ย วและบริ ก ารแก่ นัก ท่ อ งเที่ ย วตลอดจนแลกเปลี่ ย นด้ า นวัฒ นธรรม เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ดการ
กระจายรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจท้ องถิ่น

2.แนวคิดเกี่ยวกับการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
2.1 สาเหตุท่ ที าํ ให้ การท่ องเที่ยวแบบเดิมมาเป็ นการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
เนื่องจากการท่องเที่ยวแบบเน้ นปริ มาณนําเศรษฐกิ จมาสู่ประเทศกํ าลังพัฒนา แต่การ
ท่องเที่ยวแบบนี ้ทําให้ เกิดการทําลายสิ่งแวดล้ อมโดยขาดจิตสํานึก สร้ างมลภาวะให้ ธรรมชาติขาด
การป้องกันแก้ ไข เกิดผลกระทบไปทัว่ โลก องค์กรท่องเที่ยวโลก หรื อ WTO ได้ กล่าวไว้ ในหนังสือชื่อ
Tourism, Ecotourism and Protected Area โดย (Lascurain. 1996: 14) ว่า “ การท่องเที่ยวเป็ นหนึง่
ในปรากฏการณ์ ทางการเมือง วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจที่สําคัญของศตวรรษที่ 20 ประเทศ
ทังหลายไม่
้
ควรจะทําให้ มนั แตกต่างกัน” และเสริ มว่าประชาคมโลกมองแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของ
แต่ละประเทศโดยรวมเหมือนเป็ นสมบัติของโลก นักท่องเที่ยวทุกคนมีสิทธ์ มาดู มาชื่นชม และซึมซับ
ความงดงาม ความน่าทึ่ง ดูแล้ วเกิดความคิด เกิดความสนใจ เกิ ดความพอใจ ทุกประเทศจึงควร
ร่วมมือกันอนุรักษ์ ส่วนใดเสียหายก็ควรปรับปรุงแก้ ไขให้ ธรรมชาติกลับคืนมาอย่างเดิมเพื่อประโยชน์
ของคนรุ่นหลัง
2.2 วัตถุประสงค์ ของการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
หลังจากที่การท่องเที่ยวแบบ Mass Tourism มาถึงจุดที่ธรรมชาติรับไม่ได้ เพราะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ช่วงนันเกิ
้ ดนักอนุรักษ์ ที่มีอดุ มคติ และมีวตั ถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้ อมได้
แพร่ กระจายความคิดออกไปอย่างกว้ างขวาง และบางประเทศร่ วมกลุ่มกันเป็ นองค์ กรอนุรักษ์
ระดับชาติถึงนานาชาติ ทุกกลุม่ มีวตั ถุประสงค์เดียวกัน คือ มีความคิดที่จะปกป้องและรักษาสภาพ
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ของแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมทั่วโลกให้ ยงั่ ยืน โดยตังความประสงค์
้
ที่จะนําการท่องเที่ยวเชิง
นิ เ วศมาแก้ ปั ญ หาการท่ อ งเที่ ย วแบบดัง้ เดิม เน้ น การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม สร้ างจิ ต สํ า นึ ก ให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว จัดกิ จกรรมให้ เป็ นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และปรับปรุ งคุณภาพชี วิตของคนใน
ท้ องถิ่น ให้ สอดคล้ องกับอุดมการณ์ด้านอนุรักษ์ ด้วย
พระราชดํ า รั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว ภูมิ พ ลอดุล ยเดช ในหนัง สื อ เรื่ อ ง
ในหลวงกับสิง่ แวดล้ อมไทย (2545: 20) ทรงให้ พระราชวินิจฉัยว่า “ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
หมายถึงการสูญสิ ้นองค์ ประกอบในระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้ อม ทําให้ ระบบนิเวศทํ าหน้ าที่ไม่
สมบูรณ์”
2.3. ความหมายของการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
ความหมายของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ มาจากคํ า ว่ า
“Ecotourism” ซึง่ เป็ นคําผสมกันระหว่าง Ecology หรื อ นิเวศวิทยา กับคําว่า Tourism หรื อการ
ท่อ งเที่ ย ว นอกจากนี ใ้ นวงการท่ อ งเที่ ย วยัง มี ก ารใช้ ภ าษาอัง กฤษอื่ น ๆที่ สํา คัญได้ แก่ “Nature
Tourism” หรื อ “Biotourism” หรื อ “Green Tourism” เพื่อบ่งบอกให้ เห็นว่าเป็ นการท่องเที่ยวแบบ
ยัง่ ยืน อย่างไรก็ตามนิยาม และความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ถูกกําหนดขึ ้นจากบุคคล
้
างประเทศ
และกลุม่ คนต่าง ๆ ขึ ้นมาอย่างมากมาย ทังในและต่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2540:5) ให้ ความหมายไว้ ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หมายถึง การท่องเที่ยวไปในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น แหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับระบบนิ เ วศ โดยมี ก ระบวนเรี ย นรู้ ทางสิ่งแวดล้ อม ภายใต้ การจัดการสิ่ง แวดล้ อม และการ
ท่องเที่ยวอย่างมีสว่ นร่วมกับท้ องถิ่น เพื่อมุง่ เน้ นให้ เกิดสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน
การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย (2539:
15) ใช้ คํา ว่าการท่ องเที่ ยวเชิง นิ เวศ ให้
ความหมายว่าเป็ นการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ
การศึกษาและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิธีชีวิตของ
คนไทยในท้ องถิ่น บนพื ้นฐานของความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ
นักวิชาการไทย 3 ท่าน (วัลลีพนั ธ์ สถิติยทุ ธการ; สําอางค์ หิรัญบูรณะ; และพยอม ธรรม
บุตร. 2538: 3) ให้ ความหมายว่า เป็ นการท่องเที่ยวที่ให้ ความสําคัญกับธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม ต้ อง
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมเหล่านันให้
้ ดีที่สดุ เพื่อให้ เกิดการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน ทังใน
้
เชิ งเศรษฐกิ จ สังคม สิ่งแวดล้ อมโดยไม่ให้ เ กิ ดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมหรื อกระทบน้ อยที่ สุด
รวมถึงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ตลอดจนวิถีชีวิตเอกลักษณ์
ของท้ องถิ่น ต้ องให้ การศึกษาที่หยัง่ รากลึกลงในจิตสํานึกของแต่ละคนให้ ตระหนักถึงความจําเป็ น
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และความสําคัญอย่างยิ่งยวดในอันที่จะถนอมสภาพแวดล้ อมรอบตัวเราไว้ ประชาชนในพื ้นที่ต้องมี
ส่วนร่ วมในการวางแผน การตัดสินใจ และสามารถได้ รับผลประโยชน์ จากการท่องเที่ ยว ต้ อง
คํานึงถึงความพอใจของนักท่องเที่ยวเป็ นสําคัญ
เสรี วังส์ไพจิตร (2537: 22) ให้ ความหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็ นรู ปแบบของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวให้ เจริ ญเติบโตไปในทิศทางที่เหมาะสม โดยรักษาสภาพแวดล้ อมที่ดีงาม
และดังเดิ
้ มให้ คงอยูค่ วบคูไ่ ปกับการพัฒนาที่มงุ่ อนุรักษ์ คณ
ุ ค่าของธรรมชาติ เป็ นการพัฒนาโดยถือ
ว่าการท่องเที่ยวเป็ นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้ อมในระบบนิเวศ สามารถใช้ ประโยชน์จากสิ่งแวดล้ อม
ของระบบนิเวศโดยไม่ให้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงหรื อทําลาย
ภราเดช พยัฆวิเชียร (2537: 29) ให้ ความหมายว่า เป็ นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริ มการ
อนุรัก ษ์ พยายามให้ เ กิ ด ผลกระทบในเชิ ง ลบต่อสิ่ง แวดล้ อม และวัฒนธรรมน้ อ ยที่ สุด และใน
ขณะเดียวกันก็ทําให้ เกิดผลของความรู้ ความเข้ าใจร่ วมกันระหว่างนักท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
วัฒนธรรมและธรรมชาติกบั ชุมชนท้ องถิ่นหรื อสังคมที่ตนเองเข้ าไปอยู่
ศรี พร สมบุญธรรม (2536:53) ให้ ความหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีความหมาย
เช่นเดียวกับ กรี น ทัวริ ซึม (Green tourism) นัน่ คือ เป็ นรู ปแบบการท่องเที่ยวที่ช่วยส่งเสริ มการ
อนุรั ก ษ์ ธ รรมชาติ วัฒ นธรรม รวมทัง้ พยายามลดผลกระทบจากกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การ
ท่องเที่ยวต่อสภาพแวดล้ อมให้ น้อยที่สดุ
สุวิทย์ ยอดมณี (2536:3) ใช้ คําว่า “นิเวศทัศนา” หมายความถึง การพานักท่องเที่ยวไป
ที่ ใดที่ ห นึ่ง ที่ มี สภาพธรรมชาติสมบูรณ์ และที่ พ านัก ท่อ งเที่ ย วเข้ า ไปต้ อ งมี ค วามสามารถที่ จ ะ
อธิบายทางวิชาการให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ าใจสิง่ ต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
พงศธร เกษสําลี (2530: 40) ใช้ คําว่า อีโคทัวร์ (Ecotour) หรื อ นิเวศสัญจร พร้ อมให้
ความหมายว่าเป็ นการนํ าเอาการท่องเที่ ยวมาประสานเข้ ากับความรู้ ความเข้ าใจ ในหลักวิชา
นิเวศวิทยา โดยนอกจากจะเดินทางท่องเที่ยวไปตามแหล่งท่องเที่ยวทัว่ ๆ ไปแล้ ว ยังมุ่งที่จะศึกษา
สภาพแวดล้ อมของเส้ นทางที่ผ่านไปด้ วย เป็ นการท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน และได้ รับความรู้
พร้ อมกัน
เฮคเตอร์ ซี ลาซูเลน (Hector Ceballos Lascurain, 1998: 118) แห่งสหภาพสากลว่า
ด้ วยการอนุรักษ์ (International Union for the Conservation of Nature and Natural
Resources: IUCN) เป็ นบุคคลแรกที่กําหนดความหมายของการท่องเที่ยวไว้ ว่า การท่องเที่ยวเชิง
นิ เ วศ เป็ นการท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบหนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเดิ น ทางไปยัง แหล่ ง ธรรมชาติ โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อชื่นชม ศึกษา เรี ยนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพันธุ์ สัตว์ป่า ตลอดจน
ลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติเหล่านัน้
อลิซาเบธ บู (Elizabeth Boo. 1991:114-115) เป็ นผู้ที่คลุกคลีอยู่กบั งานวิจยั การ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศในลาติ น อเมริ ก าและหมู่เ กาะคาริ บ เบี ย น พร้ อมกั บ เขี ย นรายงานเรื่ อ ง
“Ecotourism: The Potentials and Pitfalls” ได้ ให้ คํานิยามของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ ว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็ นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เอื ้อประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ อันเนื่องมาจาก
การมีรายได้ สําหรับการดูแลรักษาพื ้นที่ การสร้ างงานให้ ชมุ ชนหรื อท้ องถิ่น และการสร้ างจิตสํานึก
ด้ านสิง่ แวดล้ อม
คอสตาส คริ สต์ (Costas Christ. 2002: 23) ให้ ความหมายว่า เป็ นการท่องเที่ยวใน
พื ้นที่ธรรมชาติ พร้ อมกับอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมไปด้ วย และช่วยสร้ างสวัสดิการให้ ชมุ ชนท้ องถิ่น และ
ยังได้ กล่าวอีกว่า นักท่องเที่ยวสับสนคําว่าท่องเที่ยวธรรมชาติกับคําว่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งไม่
เหมือนกัน เพราะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็ นการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อม
นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้ องใช้ ธรรมชาติ และปฏิบตั ิต่อสัตว์ป่าอย่างยัง่ ยืน และยังต้ องบริ จาคเงิน
ช่วยเหลือเพื่อเป็ นทุนในการอนุรักษ์ รวมทังเพื
้ ่อให้ คนในชุมชนมีฐานะดีขึ ้น
อลิซาเบธ สตาค. (Elizabeth Stark. 1993:78) ให้ ความหมายว่า เป็ นรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวที่พฒ
ั นาขึ ้น เพื่อก่อให้ เกิดความยัง่ ยืนของสถานที่ท่องเที่ยว โดยไม่ทําลายสภาพแวดล้ อม
ปราศจากสิ่งฟุ่ มเฟื อยต่าง ๆ มีเพียงสิ่งจําเป็ นในการท่องเที่ยวเท่านัน้ หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า
“การท่องเที่ยวธรรมชาติ” (Natural Travel)
แคลร์ เอ กันน์ (Clare A Gunn 1994:48) ได้ กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็ นรู ปแบบ
ของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนสามารถทําให้ มีการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติควบคูไ่ ปกับ
การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วได้ โดยให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วตามแหล่ ง ธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมชุมชนท้ องถิ่น ทังนี
้ ้ต้ องคํานึงถึงสิง่ แวดล้ อม และเศรษฐกิจด้ วย
2.4 องค์ ประกอบสําคัญของการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
จากความหมายและแนวคิดข้ างต้ นสถาบันการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมได้
ให้ ลกั ษณะสําคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่ามีหลักการพื ้นฐาน 5 อย่าง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.ต้ องอยูบ่ นพื ้นที่ฐานของธรรมชาติ (Nature-Based Tourism) หมายถึง ต้ องเจาะจง
เรื่ องชี ววิทยา ลักษณะกายภาพของแหล่งท่องเที่ ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรม ศึกษาเรื่ องการ
อนุรัก ษ์ การวางแผน การพัฒ นา การจัดการด้ า นท่ อ งเที่ ย ว เพราะทัง้ หมดเป็ นพื น้ ฐานอยู่กับ
ธรรมชาติ
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2.ต้ องทําให้ ระบบนิเวศยัง่ ยืน (Ecological Sustainable Tourism) หมายถึง เป็ นการ
ท่องเที่ ยวที่ ประกอบด้ วยเศรษฐกิ จที่ ยั่งยื น สังคมที่ ยั่ง ยืน และสิ่งแวดล้ อมยั่งยืน การทํ าแหล่ง
ท่องเที่ยวยัง่ ยืนเป็ นกุญแจดอกสําคัญ นําไปสู่การจัดการกิจกรรมของมนุษย์ นอกจากนันยั
้ งเป็ น
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยัง่ ยืนที่ยอมรับกันในการจัดการด้ านธรรมชาติวิทยา เป็ นการพัฒนา
ด้ านศักยภาพในการรับรองและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะทําให้ สิ่งแวดล้ อมคงอยู่ และ
ไม่ได้ รับความเสียหาย
3.ต้ องศึกษาสิ่งแวดล้ อมในระบบนิเวศ (Environmentally Educative Tourism) เป็ น
การศึกษาสิ่งแวดล้ อมและแปลความหมาย สิ่งนี ้เป็ นเครื่ องมือสําคัญสร้ างความสนุกสนานและให้
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีความหมาย ช่วยดึงดูดผู้คนที่ปรารถนาจะมีสว่ นร่วมให้
ปฏิบตั ิต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างมีสํานึก โดยพัฒนาความคิด จิตใจ ความรู้ สึกชื่นชมต่อสิ่งแวดล้ อม
การศึกษาเรื่ องนี ้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและชุมชน ซึง่ ช่วยให้ กิจกรรมในแหล่ง
ท่องเที่ ยวอยู่ได้ อย่างยั่งยื น การแปลความหมายช่วยให้ นักท่องเที่ ยวเห็ นภาพในการพิจารณา
สิง่ แวดล้ อมได้ อย่างชัดเจน ซึง่ ให้ ทงคุ
ั ้ ณค่าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติพอ ๆ กัน
4.ต้ องให้ ชมุ ชนมีรายได้ (Locally Beneficial Tourism) เป็ นการให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ น
ร่ วม ถือว่าไม่เพียงแต่ให้ ประโยชน์กบั ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยพัฒนาคุณภาพของ
ประสบการณ์การท่องเที่ยว ชุมชนในท้ องถิ่นมักให้ ความร่ วมมือกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้ วยการ
ให้ ความรู้ ให้ บริ การ ให้ ความสะดวก และขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลประโยชน์เหล่านี ้จะมีนํ ้าหนัก
กว่าที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะมีให้ ตอ่ แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้ อม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศช่วย
ก่อให้ เกิดรายได้ ไว้ จัดการอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว นอกเหนือไปจากผลต่อสังคม และวัฒนธรรม
ท้ องถิ่ น เงิ น บริ จ าคก็ เ ป็ นทุ น ช่ ว ยเหลื อ โครงการอนุ รั ก ษ์ ไ ด้ เช่ น ช่ ว ยเหลื อ นัก วิ จัย ที่ ม าเก็ บ
รายละเอียดหรื อวิเคราะห์ข้อมูลเรื่ องแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5. ต้ องให้ นกั ท่องเที่ยวมีความพอใจ (Tourist Satisfaction) ความพอใจเป็ นสิ่งที่สําคัญ
ต่อนักท่องเที่ยว แมคอินทอช (McIntosh; 1975:176 อ้ างอิงจาก Pearce. 1991) กล่าวว่ามนุษย์มี
Fulfillment Needs เรื่ องการท่องเที่ยวซึง่ เรี ยกว่า Travel Needs Ladder ซึง่ หมายถึง ขันตอนของ
้
ความพึงพอใจการท่องเที่ยว เช่น พอใจในเรื่ องของความปลอดภัย พอใจในเรื่ องของความมัน่ คงทาง
สังคม พอใจในข้ อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ถกู ต้ อง พอใจกับการจัดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่
เหมาะสม พอใจความคาดหวังที่เป็ นจริงให้ กบั นักท่องเที่ยว ถึงอย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจควรเป็ น
อันดับรองจากการอนุรักษ์
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2.5 แนวโน้ มของการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปั จจุบนั การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ รับการผลักดันและส่งเสริ มให้ เป็ นองค์ประกอบสําคัญ
อย่า งหนึ่ง ของการพัฒ นาอย่า งยั่ง ยื น และสามารถให้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ หรื อมาตรการหนึ่ง ในการ
ส่งเสริ มเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งมีแนวโน้ มว่าจะลดน้ อยหรื อเสื่อมโทรมลงอันเป็ นผล
จากการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมของประเทศ และจากแนวโน้ ม สองประการ คือ แนวโน้ ม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และความเปลี่ยนแปลงเรื่ องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทําให้ เกิดแนวคิดเรื่ อง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Elizabeth Boo. 1991:148) ซึง่ มีสาระสําคัญดังนี ้
1.แนวโน้ มเรื่ องการอนุรักษ์ การที่ประชากรเพิ่มขึ ้น และภาวะทางเศรษฐกิจถดถอยใน
หลายประเทศ กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ เช่น การทําไม้ การทําเหมืองแร่ และการเกษตรเกิดขึ ้น
รอบๆและภายในพื ้นที่อนุรักษ์ สง่ ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศจนทําให้ ทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศกําลังพัฒนา จึงพยายามผสมผสานเรื่ องการอนุรักษ์
้ ้นให้ เป็ นแหล่งพัฒนา
เข้ ากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยการใช้ ประโยชน์พื ้นที่อนุรักษ์ ที่ได้ จดั ตังขึ
ทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปกับการสงวนรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติโดยการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวในพื ้นที่อนุรักษ์ อย่างเช่นในอุทยานแห่งชาติ ด้ วยความเชื่อว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็ น
ความเชื่อที่ว่าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็ นทางเลือกหนึ่งที่เปิ ดโอกาสให้ มีการจ้ างงานและการสร้ าง
รายได้ จํานวนมากทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและระดับชาติ ตลอดจนเป็ นแรงผลักดันให้ กลุ่มอนุรักษ์ และ
ประชาชนทั่วไปยอมรั บว่าการท่องเที่ ยวที่ มีการวางแผนที่ ดีมีศักยภาพใช้ เป็ นเครื่ องมื อในการ
สนับสนุนการอนุรักษ์ อทุ ยานแห่งชาติ และพื ้นที่อนุรักษ์ อื่นๆได้ เป็ นอย่างดี
2.แนวโน้ มเรื่ องการท่องเที่ยว สําหรับแนวโน้ มเรื่ องการท่องเที่ยวปรากฏชัดในระยะ
7-8 ปี ที่ผ่านมาได้ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ เวลาว่างในการเดินทางท่องเที่ยวโดยมีแนวโน้ มว่า
ต้ อ งการการท่ อ งเที่ ย วแบบผจญภัย เข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มและสัม ผัส กับ ธรรมชาติ อ ย่ า งแท้ จริ ง
นอกจากนี ้นักท่องเที่ยวยังอยากศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับสถานที่ที่ไปเยือนตังแต่
้ เรื่ องระบบนิเวศ
จนถึงชนิดพันธุ์พืชหรื อสัตว์ที่หายากหรื อกําลังสูญพันธ์ และประเด็นปั ญหาด้ านการอนุรักษ์ เช่น
การสูญทรัพยากรป่ าไม้ การลักลอบล่าสัตว์ป่า เป็ นต้ น ดังจะเห็นได้ จากจํานวนนักท่องเที่ยวในเขต
อุทยานแห่งชาติที่เพิ่มสูงขึ ้นตามลําดับ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี ้ มีสาเหตุสําคัญมาจากการ
ตื่นตัวและให้ ความสนใจเกี่ยวกับคุณภาพสิง่ แวดล้ อมและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
จากแนวโน้ มสองประการนี ้จึงส่งผลให้ เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ ้น ดังนันการท่
้
องเที่ยว
เชิงนิเวศจึงมีความหมายมากกว่าการท่องเที่ยวให้ แหล่งธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึง
การท่ องเที่ ย วที่ มี ก ารอนุรัก ษ์ ควบคู่ไปด้ วย และแนวโน้ ม ทัง้ 2 ประการที่ ได้ ก ล่า วมาแล้ ว จาก
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การศึกษาเพื่อกําหนดนโยบายการท่องเที่ยว และรักษาระบบนิเวศ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ยังระบุวา่ มีแนวโน้ มจากกระแสความต้ องการพัฒนาคน โดยการมีสว่ น
ร่ วมของประชาชนที่ มาจากประชาชนพื ้นฐาน อันเป็ นหลักประกันที่จะให้ การพัฒนามีทิศทางที่
ถูกต้ อง มีการกระจายรายได้ ที่เหมาะสมเป็ นไปตามความต้ องการของผู้ที่อยูใ่ นพื ้นที่มากขึ ้น
ดัง นัน้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ หมายถึ ง การเดิ น ทางไปยัง แหล่ ง
ธรรมชาติหรื อแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบโดยไม่ทําให้ เกิดการทําลายสภาพแวดล้ อม
และระบบนิ เ วศ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษาหาความรู้ เพื่ อ ให้ เกิ ด จิ ต สํ า นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้ อม มีการให้ ชุมชนท้ องถิ่ นมีส่วนร่ วมในการทํากิ จกรรม และจัดการการท่องเที่ ยวแล้ ว
จะต้ องเกิดการกระจายรายได้ สชู่ มุ ชนอีกด้ วย
2.6 การจัดการทรัพยากรการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการอนุรักษ์ ส่ ิงแวดล้ อม
2.6.1 หลักการจัดการทรัพยากรการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดได้
ส่งผลให้ เกิดการแย่งชิงทรัพยากรการท่องเที่ยว และนําไปสูก่ ารเผชิญหน้ าระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ เช่น
ชาวบ้ านกับชาวบ้ าน ชาวบ้ านกับรัฐ ชาวบ้ านกับนายทุน รัฐกับนายทุน นักอนุรักษ์ กบั นักพัฒนา
นายทุนกับนักอนุรักษ์ และรัฐกับนักอนุรักษ์ เป็ นต้ น
แต่ล ะฝ่ ายต่า งพยายามที่ จ ะผลัก ดัน ต่อ สู้เ พื่ อ ให้ มี ท างออกในระดับ นโยบาย และมี
กฎหมายที่เหมาะสมสอดคล้ อง รองรับความต้ องการแต่ละฝ่ ายทัง้ ภาครัฐ นายทุนที่ต้องการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชน และนักท่องเที่ยว เป้าหมายจึงมุ่งเน้ นไปที่ การใช้ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ เกิ ดประโยชน์ อย่างเหมาะสมที่สุด ยาวนานที่สุด และสามารถรั กษา หรื อ
อนุรักษ์ ทรัพยากรดังกล่าวให้ คงสภาพให้ ได้ มากที่สดุ ขณะเดียวกัน ก็สามารถตอบรับกับกระแสใน
การจัดการทรั พยากรการท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศทัง้ 2 กระแส (เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : 2545: 21-22) คือ
กระแสที่ 1 คื อ ความต้ อ งการให้ มี ก ารอนุ รั ก ษ์ ส่ ิ ง แวดล้ อ ม และทรั พ ยากร
ธรรมชาติ ซึ่งมีขอบข่ายกว้ างขวางไปทั่วโลก ทัง้ การอนุรักษ์ ป้องกัน และแก้ ไขวิกฤตการณ์ ใน
ระดับท้ องถิ่นและระดับโลก โดยเฉพาะการอนุรักษ์ ระบบนิเวศเพื่อให้ คงไว้ ซงึ่ ความหลากหลายทาง
ชี วภาพ เนื่ องจากกลุ่ม นัก ท่องเที่ ยวจากประเทศในซีกโลกตะวันตกที่ สนกับคุณภาพ และการ
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างเหมาะสมมากขึ ้น
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กระแสที่ 2 คื อ ความต้ อ งการพั ฒ นาคน โดยเน้ น การมี ส่ว นร่ ว มของประชาชน
ท้ องถิ่น อันจะเป็ นหลักประกันที่จะทําให้ การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็ นไปอย่างมี
ทิศทาง ถูกต้ อง และเหมาะสม ตลอดจนมีการกระจายรายได้ ที่เป็ นธรรม
กระแสดังกล่าวนี ้นําไปสู่หลักการในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยัง่ ยืน
คือ เป็ นการจัดการที่ สามารถตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ ยว และเจ้ าของทรั พยากร
ท่องเที่ยวในท้ องถิ่น ขณะเดียวกันก็สามารถปกป้อง และรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเหล่านันไว้
้ ได้
โดยสรุ ปแล้ ว หลักการในการจัดการทรั พยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก็คือ การจัดการ
ทรัพยากรเชิงระบบเพื่อตอบสนองความจําเป็ นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม พร้ อมไปกับ
การรั กษาสุนทรี ยภาพ เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม และกระบวนการทางนิเวศวิทยานั่นเอง โดย
เป้าหมายสูงสุดของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็คือ ความยัง่ ยืน
2.6.2 แนวทางในการจัดการทรัพยากรการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
แนวทางในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยัง่ ยืนมี 2 ประการ คือ การ
สร้ างสมดุลระหว่างความต้ องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกับความจําเป็ นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสนองตอบความต้ องการในอนาคตโดยลดผลกระทบที่จะ
เกิดขึน้ ให้ เหลือน้ อยที่ สุด ซึ่งเป็ นการผลักดัน และสนับสนุนรู ปแบบการท่องเที่ยวที่ ส่งเสริ มการ
พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ( 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 ที่ ย ว .
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : 2545: 23-24)
1. การสร้ างสมดุลระหว่ างความต้ องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกับ
ความจําเป็ นในการอนุ รักษ์ ทรั พยากรการท่ องเที่ยวเชิงนิ เวศเพื่อการใช้ งานในอนาคต
โดยพยายามควบคุมผลกระทบทางลบให้ มากที่สุด ซึง่ การจัดการทรัพยากรดังกล่าวจะประสบ
ความสําเร็จได้ นนั ้ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องไม่วา่ จะเป็ นผู้ประกอบการ เจ้ าของทรัพยากรการท่องเที่ยวใน
ท้ องถิ่น รัฐ นักวิชาการ นักอนุรักษ์ รวมถึงนักท่องเที่ยว จะต้ องร่ วมมือกันในการใช้ ทรัพยากรการ
้ จจุบนั และ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดให้ รอบครอบที่สดุ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดทังในปั
ในอนาคต ฉะนัน้ การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามแนวทางนีจ้ ะต้ องจัดให้ มีการ
ดํา เนิ น การ และกิ จ กรรมทางการท่อ งเที่ ยวในขอบเขตความสามารถในการรองรั บทัง้ 3 ด้ า น
กล่าวคือ
1.1 การจัดการตามขีดความสามารถในการรองรับทางสิ่งแวดล้ อม หมายถึง การ
จัดการโดยยอมให้ มี “จํานวนคนมากที่สดุ ” ที่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที่ยวได้
โดยไม่ก่อให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงด้ านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ และไม่ทําให้ ประสบการณ์ ซึ่ง
นักท่องเที่ยวจะได้ รับนัน่ มีคณ
ุ ภาพลดลงจนไม่อาจยอมรับได้
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1.2 การจัดการตามขีดความสามารถในการรองรับทางด้ านการตลาด หมายถึง
การจัด การโดยไม่ ย อมให้ มี “จํ า นวนคน” เพิ่ ม ขึน้ จนถึ ง ระดับ ที่ ไ ปขัด ขวางความสามารถของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการที่จะให้ ประสบการณ์ ที่มีคณ
ุ ภาพแก่นักท่องเที่ยว เพราะ
หากเกินขีดความสามารถในการรองรับแล้ ว ตลาดการท่องเที่ยวจะถึงจุดวิกฤต
1.3 การจัด การตามขี ด ความสามารถในการรองรั บ ของชุม ชน หมายถึ ง การ
จัดการตามขีดความสามารถในการรองรับซึ่งจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของทรั พยากรการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการนี ้จะต้ องพยายามไม่ให้ เกินขีดความสามารถในการรองรับ เพราะ
หากเกินขีดความสามารถแล้ ว ชุมชนในบริเวณนันจะรู
้ ้ สกึ ถึงผลกระทบที่เกิดขึ ้นได้
โดยสรุ ปแล้ วแนวทางการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ ดังนี ้ คือ เป็ นการใช้
ประโยชน์จากการใช้ ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาดโดยผู้ที่ใช้ จะต้ องทราบว่าจะสามารถ
ใช้ ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ ในระดับไหนจึงจะไม่ทําให้ ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ต้ อ งถูก ทํ า ลาย และเป็ นการใช้ ประโยชน์ ที่ ก่ อให้ เ กิ ดผลกระทบในระดับตํ่ า และมีการสูญเสีย
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ อยที่สดุ
2. การผลักดัน และสนั บสนุ นรู ปแบบการท่ องเที่ยวที่ไม่ ส่งผลกระทบทางลบต่ อ
ทรัพยากรการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ มีดงั นี ้ คือ
2.1 การส่งเสริ มรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยว
เชิงนิ เวศ โดยองค์ ประกอบที่ สําคัญทีต้องนํามาพิจารณา ก็คือ การสร้ างจิตสํานึกเกี่ ยวกับการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว การมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนท้ องถิ่น และการกระจายรายได้ แต่การที่จะผลักดัน และสนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบนี ้
จะต้ องพิจารณาสาระสําคัญที่เกี่ยวข้ องซึง่ อาจสรุปได้ 8 ประการ ได้ แก่
1) การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจําเป็ นต้ องมีการจัดการแบบองค์รวม
2) การท่ อ งเที่ ย วเป็ นกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ชนิ ด หนึ่ ง จึ ง จํ า เป็ นต้ องมี
ความสามารถในการสร้ างกําไรเพื่อความอยูร่ อด และผลประโยชน์ของชุมชน
3) การตอบสนองความต้ องการหรื อพันธะทางสังคม หมายถึง การให้ ความเคารพ
ต่อวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนต่าง ๆ รวมถึงความหลากหลาย และมรดกทางวัฒนธรรม
4) สุนทรี ยภาพนับเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของสิ่งแวดล้ อม และวัฒนธรรม การ
จัดการจึงควรต้ องมีการธํารงรักษาไว้ ซงึ่ สุนทรี ยภาพของสถานที่เหล่านัน้
5) กระบวนการ และขอบเขตทางนิ เวศวิ ทยาเป็ นสิ่งที่ จะต้ องคํานึงถึง เพื่ อให้ การ
พัฒนาและการจัดการสามารถรักษาสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ทังกายภาพ
้
และชีวภาพที่เปราะบางเอาไว้ ได้
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6) การรักษาไว้ ซงึ่ ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธ์ พืช และสัตว์ต่าง ๆ เป็ น
สิง่ ที่สําคัญ เพราะสิง่ เหล่านี ้คือทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญ
7) การดํ า รงไว้ ซึ่ง ระบบสนับสนุน ชี วิต จะช่วยให้ สิ่งมี ชี วิ ตทัง้ หมดบนโลกในนี ้
สามารถมีชีวิตอยูร่ อดต่อไปได้
8) ทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ อง ไม่ว่าจะเป็ นภาครั ฐ เอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ ยว
จําเป็ นที่จะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ ความรับผิดชอบ และปกป้องทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2.2 การผลักดันให้ มีมาตรการเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีดงั นี ้
1) มาตรการทางสังคม เป็ นการปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ กบั สังคม และประชาชน หากมีผ้ ไู ม่ปฏิบตั ติ ามก็จะถูกสังคมประณาม ทําให้ เกิดความอับอายต่อ
สังคม และยังต้ องชดเชยค่าเสียหาย และทําให้ เสียเวลาอีกด้ วย
2) มาตรการทางธรรมชาติ เนื่องจากธรรมชาติมีการรักษาสมดุลในตัวเองอยู่แล้ ว
หากมีการใช้ ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างถูกต้ องและเหมาะสมแล้ ว ทรัพยากรเหล่านันก็
้
สามารถฟื น้ ตัวได้ ในระยะเวลาอันควร
3) มาตรการทางการเมือง การกําหนดนโยบาย การวางแผนที่ชดั เจนในการป้องกัน
และปราบปราม มีการออกกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับที่เอื ้อต่อการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4) มาตรการทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ การเก็บค่าธรรมเนียมหรื อภาษี เพื่อนําไปใช้ ใน
การจัดการดูแลรักษาทรั พยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งอาจแบ่งออกเป็ น มาตรการเก็บภาษี
โดยตรง ซึง่ เป็ นการเรี ยกเก็บรายหัวโดยรวมกับการใช้ บริ การ เช่น การเก็บค่าธรรมเนียม หรื อ ภาษี
ในการเข้ าอุทยาน และมาตรการทางอ้ อม ได้ แก่ การเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจด้ านการท่องเที่ยว และค่ากําจัดขยะ
5) มาตรการทางการจัดการ เป็ นการจัดระบบการจัดการในการใช้ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในสภาพที่สมดุล โดยมี การวางแผนการใช้ ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น
การแบ่งเขตพืน้ ที่ การใช้ ประโยชน์ การจัดทําป้ายบอกทาง และการจัดทํ าคู่มือท่องเที่ ยว การ
ควบคุม เช่น การจัดรถ/เรื อรับส่งตามตารางเวลา การจัดให้ มีผ้ เู ช้ าชม การจัดระบบการจราจรให้ รถ
ไม่ตดิ ขัด และปลอดควัน การจัดฝึ กอบรมบุคลากร และระบบบําบัดนํ ้าเสีย เป็ นต้ น
2.6.3 การท่ องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่ างยั่งยืน
ปั จจุบนั ปั ญหาที่สําคัญของโลกได้ แก่ปัญหาโลกร้ อน เป็ นปั ญหาที่ทกุ คนสามารถช่วยกัน
แก้ ไขได้ แต่ต้องอาศัยความร่ วมมือ และความตังใจของทุ
้
กคน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็เป็ นวิธีการ
หนึ่งที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมจึงเป็ นการช่วยลดปั ญหาโลกร้ อนได้ อีกทางหนึ่ง เพราะ
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เป็ นการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ร ะบบในการบริ ห ารจัด การ และดูแ ลสิ่ ง แวดล้ อ มดัง ต่อ ไปนี ้ ด้ ว ยการใช้
พลังงานทดแทนในแหล่งท่องเที่ยว
พลังงานทดแทน (Alternative Energy) หมายถึงพลังงานใด ๆ ที่จะสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึง่ มีการสะสมตามธรรมชาติและใช้ หมดไป (เช่น นํ ้ามัน ถ่านหิน
ก๊ าซธรรมชาติ และแร่ ยเู รเนียม) เมื่อพลังงานที่สะสมลดลง พลังงานทดแทนภายในประเทศซึง่ มี
ความเป็ นไปได้ ใ นการนํ า มาใช้ ผลิต พลัง งานในรู ป แบบต่า ง ๆ โดยเป็ นสิ่ง ที่ มี ก ระจายอยู่ตาม
ธรรมชาติแต่ไม่มีความสมํ่าเสมอ ความเป็ นไปได้ ในการนําแหล่งพลังงานทดแทน มาใช้ ประโยชน์
ผลิตพลังงานก็จําเป็ นต้ องมีมากขึ ้น โดยพลังงานที่นํามาผลิตพลังงานทดแทน (ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ, 2548) ได้ แก่
1) พลังงานจากแสงอาทิตย์
ดวงอาทิตย์ให้ พลังงานจํานวนมหาศาลแก่โลก พลังงานจากดวงอาทิตย์จัดเป็ น
พลังงานหมุนเวียนที่สําคัญที่สดุ เป็ นพลังงานสะอาดไม่ทําปฏิกิริยาใด ๆ อันจะทําให้ สิ่งแวดล้ อม
เป็ นพิษ เซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็ นสิ่งประดิษฐ์ ทางอิเล็คทรอนิคส์ชนิดหนึ่ง ที่ถกู นํามาใช้ ผลิตไฟฟ้า
เนื่ องจากสามารถเปลี่ยนเซลล์แสงอาทิตย์ ให้ เป็ นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยตรง ส่วนใหญ่ เซลล์
แสงอาทิตย์ทํามาจากสารกึ่งตัวนําพวกซิลิคอน มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์
ให้ เป็ นพลังงานไฟฟ้าได้ สงู ถึง 22 เปอร์ เซนต์ และเนื่องจากประเทศไทยตังอยู
้ ่บริ เวณใกล้ เส้ นศูนย์
สูตรจึงได้ รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ในเกณฑ์สงู
2) พลังงานลม
เป็ นพลัง งานธรรมชาติที่ เ กิ ด จากความแตกต่า งของอุณ หภูมิ 2 ที่ ซึ่ง สะอาดและ
บริ สุทธิ์ ใช้ แล้ วไม่มีวันหมดสิ ้นไปจากโลก ได้ รับความสนใจนํามาพัฒนาให้ เกิ ดประโยชน์ อย่าง
กว้ างขวาง ในขณะเดียวกัน กังหันลมก็เป็ นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถนําพลังงานลมมาใช้ ให้ เป็ น
ประโยชน์ ได้ โดยเฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟ้า และในการสูบนํา้ ศักยภาพของพลังงานลมที่
สามารถ นํามาใช้ ประโยชน์ได้ สําหรับประเทศไทย มีความเร็ว อยูร่ ะหว่าง 3 - 5 เมตรต่อวินาที และ
ความเข้ มพลังงานลมที่ประเมินไว้ ได้ อยูร่ ะหว่าง 20 - 50 วัตต์ตอ่ ตารางเมตร
3) พลังงานความร้ อนใต้ พภิ พ
เป็ นพลังงานตามธรรมชาติที่เกิด และเก็ บสะสมตัวอยู่ภายใต้ ผิวโลก เช่นเดียวกับ
นํ า้ มัน ดิบ ปิ โตรเลีย ม หากแต่ว่า แหล่ง พลัง งานเหล่า นี ้ เก็ บอยู่ใ นรู ป ของนํ า้ ร้ อนหรื อไอนํ า้ ร้ อน
ลักษณะที่ปรากฏออกมาให้ เห็นบนผิวโลก ได้ แก่ บ่อโคลนเดือด พุก๊าซ บ่อนํ ้าร้ อน และนํ ้าพุร้อน ใน
ประเทศไทย มีปรากฏการณ์ตามธรรมชาติในลักษณะนํ ้าพุร้อนกว่า 60 แห่งตามแนวเหนือ-ใต้ แถบ
ชายแดนตะวันตกของประเทศไทย (แนวเทือกเขาตะนาวศรี ) นํ ้าร้ อนที่ถกู นําไปใช้ ในการผลิตไฟฟ้า
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แล้ วนัน้ แม้ อุณหภูมิจะลดลงบ้ าง แต่ก็ยงั สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการอบแห้ ง และใช้ ในห้ อง
เย็นสําหรับเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรได้ นอกจากนัน้ นํ ้าที่เหลือใช้ แล้ วยังสามารถนําไปใช้ ใน
้
ง่ ยังมีสภาพเป็ นนํ ้าอุ่น
กิจการเพื่อกายภาพบําบัด และการท่องเที่ยวได้ อีก ท้ ายที่สดุ คือ นํ ้าทังหมดซึ
อยู่เล็กน้ อย จะถูกปล่อยลงไปผสมกับนํา้ ตามธรรมชาติในลํานํา้ ซึ่งนับเป็ นการเพิ่มปริ มาณนํา้
ให้ กบั เกษตรกรในฤดูแล้ งได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
4) พลังงานนํา้
้
พื ้นผิวโลกถึง 70 เปอร์ เซนต์ ปกคลุมด้ วยนํ ้า ซึง่ มีความสําคัญยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตทังหลาย
นํ ้าเหล่านี ้มีการเปลี่ยนสถานะและหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา ระหว่างผิวโลกและบรรยากาศอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ เรี ยกว่า วัฏจักรของนํ ้า นํ ้าที่กําลังเคลื่อนที่มีพลังงานสะสมอยู่มาก และมนุษย์ร้ ู จกั นํา
พลังงานนี ้มาใช้ หลายร้ อยปี แล้ ว เช่น ใช้ หมุนกังหันนํ ้า ปั จจุบนั มีการนําพลังงานนํ ้าไปหมุนกังหัน
ของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังนํ ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า
5) พลังงานจากชีวมวล
เชื ้อเพลิงที่มาจากชีวะ หรื อสิง่ มีชีวิตเช่น ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้ อย เศษไม้ เศษหญ้ า เศษ
เหลื อ ทิ ง้ จากการเกษตร เหล่ า นี ใ้ ช้ เ ผาให้ ค วามร้ อนได้ และความร้ อนนี แ้ หละที่ เ อาไปปั่ น ไฟ
นอกจากนี ้ยังรวมถึงมูลสัตว์และของเสียจากโรงงานแปรรู ปทางการเกษตร เช่น เปลือกสับปะรด
จากโรงงานสับปะรดกระป๋ อง หรื อนํ า้ เสี ยจากโรงงานแป้งมัน ที่ เ อามาหมักและผลิตเป็ นก๊ า ซ
ชีวภาพ โดยเหตุที่ประเทศไทยทํ าการเกษตรอย่างกว้ างขวาง วัสดุเหลือใช้ จากการเกษตร เช่น
แกลบ ขีเ้ ลื่อย ชานอ้ อย กากมะพร้ าว ซึ่งมีอยู่จํานวนมาก (เที ยบได้ นํา้ มันดิบปี ละไม่น้อยกว่า
6,500 ล้ านลิตร) ก็ควรจะใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้
6) พลังงานจากขยะ
พลังงานจากขยะจากบ้ านเรื อน และกิจการต่างๆ เป็ นแหล่งพลังงานที่มีศกั ยภาพสูง
ขยะเหล่านี ้ส่วนใหญ่เป็ นมวลชีวภาพ เช่น กระดาษ เศษอาหาร และไม้ ซึง่ สามารถใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง
ในโรงไฟฟ้ าที่ ถูก ออกแบบให้ ใ ช้ ข ยะเป็ นเชื อ้ เพลิง ได้ ที่ เ มื อ งบัล โม ประเทศสวี เ ดน ไฟฟ้ าที่ ใ ช้
ประมาณ 20 เปอร์ เซ็นต์ มาจากการเผาขยะ โรงไฟฟ้าที่ใช้ ขยะเป็ นเชื ้อเพลิง จะนําขยะมาเผาบน
ตะแกรง ความร้ อนที่เกิดขึ ้นใช้ ต้มนํ ้าในหม้ อนํ ้าจนกลายเป็ นไอนํ ้าเดือด ซึ่งจะไปหมุนกังหันของ
เครื่ องกําเนิดไฟฟ้า (เหมือนกับโรงไฟฟ้าอื่นๆ)
7) พลังงานจากนํา้ เสีย (มูลนิธิพลังงานเพื่อสิง่ แวดล้ อม, 2550)
ลักษณะสําคัญของนํ ้าเสียที่สามารถนํามาผลิตก๊ าซชีวภาพโดยวิธีไร้ อากาศได้ จะต้ อง
มีสว่ นประกอบที่เป็ นสารอินทรี ย์อยู่มาก เมื่อนํานํ ้าเสียมาหมักในระบบปิ ดจุลินทรี ย์จะทําการย่อย
สลายสารอินทรี ย์และปล่อยก๊ าซชีวภาพออกมา โดยก๊ าซชีวภาพที่ได้ สามารถนําไปแทนก๊ าซหุงต้ ม
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นําไปใช้ แทนนํ ้ามันเตาในกระบวนการผลิต หรื อนําไปผลิตกระแสไฟฟ้า ตัวอย่างของอุตสาหกรรม
ที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีการผลิตก๊ าซชีวภาพจากระบบบําบัดนํ ้าเสีย ได้ แก่ โรงงานอุตสาหกรรม
สกัดนํ ้ามันปาล์ม โรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง ฟาร์ มเลี ้ยงสุกร ฟาร์ มเลี ้ยงไก่ โรงฆ่าสัตว์ โรงงาน
แปรรูปผักผลไม้ บรรจุกระป๋ อง โรงงานผลิตเครื่ องดื่มและแอลกอฮอล์ โรงงานปลากระป๋ อง
8) ไบโอดีเซล
ไบโอดีเซลเป็ นนํ ้ามันเชื ้อเพลิงชีวภาพที่ผ่านการผลิตมาจากนํ ้ามันพืช หรื อไขมันสัตว์
ผสมกับเอทานอล (Ethanol) หรื อ เมทานอล (Methanol) เพื่อให้ ได้ เชื ้อเพลิงโมเลกุลเล็กลง ซึง่ จะมี
คุณสมบัตใิ กล้ เคียงกับนํ ้ามันดีเซลและสามารถใช้ ทดแทนได้ โดยวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต.นํ ้ามันไบ
โอดีเซลสามารถผลิตได้ จากวัตถุดิบหลากหลายชนิด เช่น นํ ้ามันพืช ไขมันสัตว์ แต่ที่นิยมใช้ ผลิต
คือ นํ ้ามันปาล์ม นํ ้ามันพืชใช้ แล้ ว และนํ ้ามันจากเมล็ดสบูด่ ํา มีการใช้ ประโยชน์ได้ กบั เครื่ องยนต์
หมุนช้ า ใช้ แทนนํ ้ามันดีเซลได้ 100 % และเครื่ องยนต์หมุนเร็ ว ใช้ แทนนํ ้ามันดีเซลได้ 5 % (B5)
และที่สําคัญประโยชน์ ที่ได้ รับจากการผลิตและการใช้ ไบโอดีเซลมีมากมายทําให้ สามารถพึ่งพา
ตนเองด้ วยการผลิตไบโอดีเซลทดแทน ลดการใช้ นํ ้ามันดีเซล ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทาง
การเกษตร เช่น ปาล์มนํ ้ามัน มะพร้ าว สบูด่ ํา ช่วยเพิ่มมูลค่าของนํ ้ามันพืชใช้ แล้ ว ช่วยลดการนํา
นํ ้ามันพืชใช้ แล้ วกลับมาสู่วงจรการบริ โภคซึง่ เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ งในผู้บริ โภค ลดการ
นําเข้ านํ ้ามันเชื ้อเพลิงจากต่างประเทศ และส่งเสริมนโยบายของประเทศด้ านพลังงานทดแทน
นอกจากการใช้ พลังงานทดแทนแล้ ว
เรายังสามารถที่จะมีการลดการใช้ พลังงานอีก
วิธีการหนึง่ ก็คือ การใช้ หลัก 4R ได้ แก่ การลด (Reduce) การใช้ ซํ ้า (Reuse) การนํากลับมาใช้ ใหม่
(Recycle) และ การซ่อมบํารุง (Repair) โดยการลด (Reduce) หมายถึงการลดการใช้ ทรัพยากร
ในช่วงต่าง ๆ ลงไป การใช้ ซํ ้า (Reuse) หมายถึงการนําทรัพยากรซึง่ ผ่านช่วงการนําไปใช้ เรี ยบร้ อย
แล้ ว และพร้ อมที่จะเข้ าสูช่ ว่ งของการทําลายกลับมาใช้ ใหม่ การนํากลับมาใช้ ใหม่ (Recycle)
หมายถึงการนําทรัพยากรหรือชิ ้นส่วนของทรัพยากรที่อยูใ่ นช่วงของการทําลายมาผ่านกระบวนการ
แล้ วนํากลับในใช้ ใหม่ และการซ่อมบํารุง (Repair) เป็ นการยืดอายุช่วงชีวิตของการใช้ งานซึง่
ท้ ายที่สดุ สามารถลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมได้ (หลักการของ EcoDesign, 2550)
2.7 การจัดการที่พกั แรมเชิงอนุรักษ์
มูลนิธิใบไม้ เขียวเป็ นองค์กรที่มีความต้ องการที่จะพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ได้ ก่อตังขึ
้ ้นด้ วยความตระหนักถึงบทบาท หน้ าที่ความรับผิดชอบและความตังใจจริ
้
งของ
ทัง้ 6 องค์กร รวมทังองค์
้ กรที่ได้ ให้ การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยดําเนินการเพื่อพัฒนา
ประสิทธิ ภาพการใช้ พลังงานและพัฒ นาคุณภาพสิ่ง แวดล้ อมของธุรกิ จการท่องเที่ ยวและการ
โรงแรมนี ้ คื อ โครงการใบไม้ เ ขี ย ว ซึ่ง อยู่ใ นความดูแ ลของคณะกรรมการส่ง เสริ ม กิ จ กรรม
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สิ่งแวดล้ อมเพื่อการท่องเที่ยว หรื อ คสสท. ซึง่ ได้ จดั ทําแบบประเมินการรักษาสิ่งแวดล้ อมในการ
ดําเนินงานโรงแรมไว้ ให้ โรงแรมตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของคน เพื่อให้ คณะกรรมการ คสสท. ได้
ตรวจสอบและประเมินผลเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ คสสท. ได้ จดั ทําจากโรงแรม
อ้ างอิง จากผลการประเมินนี ้ คณะกรรมการ คสสท. จะได้ จดั อันดับโรงแรมต่างๆ เพื่อมอบเกียรติ
บัตรใบไม้ เขียว (The Green Leaf Certificate) ทังหมด
้
1-5 ใบ ตามลําดับความสามารถในการ
จัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม (Accreditation System) ในโรงแรม มูลนิธิใบไม้ เขียว เชื่อมัน่ ถึงศักยภาพ
ความมุ่ง มั่น ของเจ้ าของ ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติก าร และ ผู้มี สนับสนุน ด้ านการดํา เนิ น ธุ รกิ จ
โรงแรมที่จะร่ วมกันจัดการดําเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้ อมอย่างจริ งจังให้ เป็ นที่ประจักษ์ แก่องค์กร
ต่างๆ ทัว่ โลก โดยให้ การสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้ อมของคนไทย เพื่อความเจริ ญเติบโต
อย่างมัน่ คงของธุรกิจท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต
โครงการใบไม้ เ ขี ยว รั บเป็ นจุดเริ่ ม ต้ น ที่ ดีของการดํา เนิ น งานมูลนิ ธิใบไม้ เขี ย ว ที่ สร้ าง
ปรากฏการณ์ของการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมให้ บงั เกิดเป็ นรูปธรรม อย่างเด่นชัด โดย 79 โรงแรมทัว่
ประเทศที่ได้ รับเกียรติบตั รแห่งความสําเร็ จด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อมนัน้ จะเป็ นตัวอย่างหนึ่งที่
ชี ้ให้ เห็นว่า การร่ วมมือกันยกระดับการจัดมาตรฐานด้ านการรักษาสิ่งแวดล้ อมของทุกองค์กรจะ
นําพาให้ อตุ สาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก้ าวหน้ าทัดเทียมกับนานาประเทศ และเป็ นที่ยอมรับ
ในศักยภาพของการดําเนินงานอย่างแท้ จริง
วัตถุประสงค์ของโครงการใบไม้ เขียว
1.ผลักดันให้ ธรุ กิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการพัฒนามาตรฐานการ
ดําเนินงานให้ มีและส่งเสริ มคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
2.พัฒนามาตรฐานการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บริ การและการพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
3.ส่งเสริมการมีบทบาทและส่วนร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้ อมของโรงแรมและการท่องเที่ยว
4.พัฒนาแนวทางการเสริมสร้ างศักยภาพของโรงแรมและการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
แนวทางการดําเนินงานโครงการใบไม้ เขียว
1 จัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้ านสิง่ แวดล้ อมของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
เช่น การประชุม สัมมนา จัดกิจกรรมสร้ างสรรค์อื่นๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้ างความเข้ าใจ
แนวทางการดําเนินธุรกิจให้ มีประสิทธิภาพ และไม่เป็ นภาระต่อสิง่ แวดล้ อม
2.จัดให้ มีกิจกรรมการเยี่ยมชม ตรวจสอบและให้ คําแนะนําในการปรับปรุง แก้ ไข และ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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3.จัดให้ มีการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและวิจยั เพื่อจัดทําเกณฑ์มาตรฐานในการวัด
ประสิทธิภาพการให้ บริการของสถานประกอบการ
4.จัดทําและมอบเกียรติบตั รใบไม้ เขียว ให้ แก่โรงแรมและสถานประกอบการการท่องเที่ยว
เพื่อแสดงระดับการรักษาสิง่ แวดล้ อม ด้ วยจํานวนใบไม้ ตงแต่
ั ้ 1-5 ใบ
5.จัดทําสมุดบันทึกรายชื่อโรงแรมและสถานประกอบการการท่องเที่ยวที่ได้ รับเกียรติบตั ร
ใบไม้ เขียว เพื่อเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ
6.เผยแพร่รายชื่อโรงแรมเพื่อโลกสวยและกิจกรรมเสริมสร้ างความเข้ าใจในสื่อต่างๆ ทัง้
ภายในและต่างประเทศ
7.จัดให้ มีการพัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานในการดําเนินธุรกิจโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเนื่องเพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บริการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการของสังคม
8.จัดและส่งเสริมกิจกรรมที่จะเสริมสร้ างบทบาท และการมีสว่ นร่วมขององค์กรต่างๆใน
การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อมร่วมกับชุมชนในท้ องถิ่น
้
คือ
มาตรฐานของโรงแรมเพื่อโลกสวย (โรงแรมใบไม้ เขียว) แบ่งการจัดการเป็ น 2 ขันตอน
1. การตรวจสอบโรงแรมที่เข้ าร่วมโครงการฯ (Screening Questionnaire) ว่ามีการดําเนิน
ขันตอนที
้
่จําเป็ นทางด้ านกฎหมายหรื อไม่ ซึง่ หากผ่านขันตอนนี
้
้จะได้ รับประกาศนียบัตรรับรองการ
เข้ าร่วมโครงการใบไม้ เขียว หรื อ Green Leaf Letter of Participation
2. การพิจารณาในเรื่ องขอบเขตของความเหมาะสมของการดําเนินกิจกรรมสิง่ แวดล้ อมใน
โรงแรม (Qualifying Questionnaire)
3. การตรวจสอบการปฏิบตั กิ ารทุกแผนกในการดําเนินธุรกิจ (Grading Questionnaire)
เพื่อตรวจสอบว่าขันตอนต่
้
างๆ นี ้ ได้ ทําให้ เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอย่างไร โดยในขันตอนที
้
่
สามนี ้ จะประกอบด้ วยคําถามรวม 11 หมวด เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการตรวจสอบพัฒนาการและ
ความก้ าวหน้ าในการให้ บริการของสถานประกอบการ ซึง่ ประกอบด้ วยหมวดต่างๆดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1 นโยบายและมาตรการด้ านสิง่ แวดล้ อม
หมวดที่ 2 การจัดการของเสีย
หมวดที่ 3 ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและนํ ้า
หมวดที่ 4 การจัดซื ้อ
หมวดที่ 5 คุณภาพอากาศภายในอาคาร
หมวดที่ 6 มลพิษทางอากาศ
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หมวดที่ 7 มลพิษทางเสียง
หมวดที่ 8 คุณภาพนํ ้า
หมวดที่ 9 การเก็บรักษา ใช้ และจัดการเชื ้อเพลิง แก๊ ส และสารพิษ
หมวดที่ 10 ผลกระทบต่อระบบนิเวศ
หมวดที่ 11 การมีสว่ นร่วมกับชุมชนและองค์กรท้ องถิ่น
โดยในขันตอนที
้
่ 3 นี ้ จะแบ่งการดําเนินงานออกเป็ น
1. เมื่อโรงแรมได้ รับแบบสอบถามแล้ ว จะมีเวลา 15 วัน ในการตรวจสอบการดําเนินธุรกิจ
ตามแบบสอบถามนัน้ ๆ และจะต้ องแนบเอกสาร รูปภาพ หรื อ ข้ อมูลที่สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลอ้ างอิง
ในการตอบแบบสอบถาม
2. เมื่ อ ส่ง มาถึ ง กรรมการฯ แล้ ว กรรมการฯจะส่ง ต่อ ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านการตรวจสอบการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมและพลังงานในโรงแรม
คณะกรรมการจะตรวจสอบแบบสอบถามและเอกสารที่ แ นบมาเพื่ อ เตรี ย มพร้ อมในการไป
ตรวจสอบที่โรงแรมนันๆโรงแรมจะได้
้
รับการติดต่อภายใน 48 ชัว่ โมง คณะตรวจสอบจะเดินทางไป
ทําการตรวจสอบโรงแรมและเมื่อได้ รับผลการตรวจสอบแล้ วคณะกรรมการจะประมวลผลคะแนน
เปรี ยบเทียบกับคะแนนมาตรฐานที่ได้ จากโรงแรมอ้ างอิง 20 โรงแรม เพื่อจัดอันดับของโรงแรมใน
การเข้ ารับเกียรติบตั รใบไม้ เขียว 1-5 ใบ

3. แนวคิดเกี่ยบกับการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศด้ านการเกษตรหรื อ
การท่ องเที่ยวเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท คือ การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา
ธรรมชาติ (Nature Tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล (Marine Ecotourism) การ
ท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Litho Travel) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro-tourism) การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพทางธรรมชาติ (Natural Health Tourism) เพียงแต่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเน้ นที่การ
เดินทางไปยังพื ้นที่เกษตรกรรมต่างๆ สถานที่ราชการ สถาบัน ที่มีงานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตทางการเกษตร เพื่อชื่นชมทัศนียภาพทางธรรมชาติ ความสวยงาม ตลอดจนความสําเร็ จ
และความเพลิดเพลินในกิจกรรมการเกษตรในลักษณะต่างๆทังในด้
้ านการผลิต การแปรรู ป และ
การจําหน่ายปั จจัยการผลิตทางการเกษตร แต่ก็เป็ นการท่องเที่ ยวที่ ทําให้ ได้ รับความรู้ ได้
ประสบการณ์ใหม่ๆบนพื ้นฐานความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้ อมของ
สถานที่นนๆ
ั ้ เช่นเดียวกัน (วิลาวรรณ ภัทรสิริวงศ์. 2549)
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3.1 ความหมายของการท่ องเที่ยวเชิงเกษตร
นําชัย ทนุผล (2543) ได้ กล่าวถึงความหมายของการท่องเที่ยวเกษตรว่าหมายถึง การ
ท่องเที่ยวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเรี ยนรู้ และเข้ าใจธรรมชาติ วัฒนธรรม และการเกษตร อันเกิด
จากภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในท้ องถิ่น โดยเปิ ดโอกาสให้ นกั ท่องเที่ยวได้ สมั ผัสกับธรรมชาติ
วัฒนธรรม และรู ปแบบการทําเกษตรที่หลากหลายบนพื ้นที่จริ งของชุมชนท้ องถิ่น ซึ่งจะยึดหลัก
แห่งการเคารพซึ่งศัก ดิ์ศรี ของระบบนิ เวศ และวิถีชีวิ ตความเป็ นอยู่ของชุมชน และเอื อ้ อํ านวย
ประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ชมุ ชนท้ องถิ่น
สุรเชษฏ์ เชษฐมาส (2541) ให้ ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ว่าหมายถึง
การท่องเที่ยวที่นํานักท่องเที่ยวออกสูพ่ ื ้นที่ที่เป็ นแหล่งพืชไร่ พืชสวน ชาวเกษตรกรจะเป็ นผู้นําหรื อ
อาจจะมีมคั คุเทศก์นํา แต่ว่ามีการศึกษาเรี ยนรู้ วิถีชีวิตของเกษตรกร รวมทังดํ
้ าเนินงานในการทํา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และบางครัง้ นักท่องเที่ยวเองสามารถที่จะเข้ าไปร่วมช่วยเหลือเกษตรกรได้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรว่าหมายถึง
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื ้นที่ชมุ ชนเกษตรกรรมสวนเกษตรวนเกษตร สวนสมุนไพร ฟาร์ มปศุสตั ว์
และสัตว์ เลี ้ยงแหล่งเพาะเลี ้ยงสัตว์นํา้ ต่าง ๆ สถานที่ราชการ ตลอดจน สถาบัน การศึกษาที่มี
งานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตทางการเกษตร ที่ทนั สมัย ฯลฯ เพื่อชื่นชมความสวยงาม
ความสําเร็จ และเพลิดเพลินในกิจกรรม ทางการเกษตรในลักษณะต่าง ๆ ได้ ความรู้ ได้ ประสบการณ์
ใหม่ ๆ บนพื ้นฐานความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้ อมของสถานที่นนั ้
3.2 องค์ ประกอบ และการจัดการการท่ องเที่ยวเชิงเกษตร
ศูนย์ประสานงานส่งเสริ มการท่องเที่ยวเกษตร (2543) นิยามการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดยใช้ หลักการต่าง ๆ ในการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ดังนี ้
1. การให้ นิยามโดยการใช้ หลักองค์ ประกอบ การท่องเที่ยวมีองค์ประกอบปั จจัย
ภายในที่สําคัญ 3 ประการ คือ แหล่งหรื อสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว บริ การ และนักท่องเที่ยวจากการ
พิจารณาองค์ประกอบทัง้ 3 ประการในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรดังภาพประกอบ 2 มีลกั ษณะดังนี ้
แหล่ง

บริการ

นักท่องเที่ยว

ภาพประกอบ 3 องค์ประกอบการท่องเที่ยว
ที่มา : ศูนย์ประสานงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตร (2543)
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แหล่ง หมายถึง กิจกรรมการเกษตรที่สามารถดึงดูดและเป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยว
บริ การ หมายถึง มีจัดไว้ ให้ รองรั บเพื่อตอบสนองตามมาตรฐานความต้ องการของ
นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ ยว หมายถึง ผู้ต้องการได้ รับความรู้ และเพลิดเพลินมีความสามารถและ
ยินดีจะจ่ายเพื่อเข้ าถึงแหล่งและใช้ บริการ
2.การให้ นิ ย ามโดยใช้ ห ลั ก การเชิ ง ระบบ พิจ ารณาว่า การท่อ งเที่ ย วมี ปัจจัย ที่ ใ ช้
(Input) กระบวนการ (process) และผลได้ (output) รวมทังผลข้
้ างเคียงหรื อผลกระทบ ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 4 ดังนี ้
ปั จจัยที่ใช้

กระบวนการ

ผลได้

ผลกระทบ
ภาพประกอบ 4 การทํางานของระบบการท่องเที่ยวและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
ที่มา : ศูนย์ประสานงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตร (2543)
2.1 ปั จจัยที่ใช้ หมายถึง ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมเกษตรเป็ นหลัก
2.2 กระบวนการ หมายถึง การบริ หาร และการจัดการไว้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
2.3 ผลได้ หมายถึง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และรายได้ ของเกษตรกร
2.4 ผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดขึ ้นทังทางบวกและทางลบ
้
สรุ ป นิ ย าม และความหมายของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรโดยพิ จ ารณาจาก
หลักการเชิงระบบ คือ การท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมการเกษตรเป็ นหลัก มี
การบริ หารและการจัดไว้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อให้ เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและ
สร้ างรายได้ แก่เกษตรกร และมีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ ้นอย่างเป็ นระบบ
3.นิยามการท่ องเที่ยวเชิงเกษตรโดยหลักการจัดการทรั พยากรยั่งยืน เป็ นหลักที่
พิจารณาโดยคํานึงถึงหลักการอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว ประกอบกับการคํานวณถึงปั ญหาผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม การมีส่วนร่ วมของชุมชนและมีการจัดระบบบริ หารและจัดการที่ดี จึงให้ ความหมาย
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดังนี ้
การท่องเที่ยวที่ม่งุ เน้ นความสนใจไปที่กิจกรรมการเกษตรเป็ นหลัก มีการจัดการโดยใช้
หลักการเชิงอนุรักษ์ โดยเกษตรกรและชุมชนเข้ ามีส่วนร่ วม มีการจัดระบบการบริ หาร การจัดการ
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คุณภาพโดยมุง่ ให้ บงั เกิดผลทางด้ านส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร คุณภาพชีวิตของเกษตรกร การ
พักผ่อน และการศึกษาทางวัฒนธรรม และการรักษาสภาพแวดล้ อม
ภาพรวมของการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรนัน้ แหล่งท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรจะเป็ นเพียงจุด
ท่องเที่ยวเท่านัน้ แต่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะหมายรวมถึงองค์ประกอบทุกส่วนที่ทําให้ เกิดการ
ท่องเที่ ยว ส่วนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนอกจากการจัดส่วนผสมองค์ประกอบให้ ได้
สัด ส่ ว นและทํ า หน้ า ที่ อ ย่ า งสมบูร ณ์ แ ล้ ว ยัง ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง การจัด การหรื อ ส่ ว นผสมของแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ เข้ าด้ วยกั น เพื่ อ ให้ เกิ ด การจัด การการท่ อ งเที่ ย วเกิ ด ขึ น้ อย่ า งครบวงจร ดัง
ภาพประกอบ
นโยบาย

โครงสร้ างพื ้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่น

บริ การ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ตลาด
ท่องเที่ยว

ภาพประกอบ 5 แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างเป็ นระบบ
ที่มา : ศูนย์ประสานงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตร (2543)
จากผลการศึกษาได้ สรุปการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็ นดังนี ้
1. เป็ นการท่องเที่ยวที่มงุ่ ความสนใจไปยังกิจกรรมการเกษตร หรื อสภาพแวดล้ อมทาง
การเกษตรเป็ นหลัก
2. เป็ นการท่องเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวมีวตั ถุประสงค์ทางเกษตรเป็ นหลัก
3. เป็ นการท่องเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวยังมีความพร้ อมในการดําเนินการ สามารถควบคุม
และดําเนินการปั จจัยภายนอกและภายใน
4. เป็ นการท่องเที่ยวที่มีกลไกกระจายรายได้ ไปยังเกษตรกร
5. เป็ นการท่องเที่ยวที่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจต่อการได้ รับความรู้ ความเพลิดเพลิน เกิด
การพักผ่อนหย่อนใจ การสร้ างเสริมการอนุรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรมชาติ
ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมหลัก
ด้ านเกษตรเพื่อการดึงดูดและเป็ นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมทําให้ นกั ท่องเที่ยวมี
ส่วนในการร่ วมทํากิจกรรมทางการเกษตร เรี ยนรู้ ภมู ิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในท้ องถิ่น โดยมี
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บริ การที่พกั หรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเกษตรจัดไว้ เพื่อตอบสนองตามมาตรฐานความต้ องการ
ของนักท่องเที่ยวให้ ได้ รับความรู้และความเพลิดเพลิน

3.2 การเกษตรกรรมสู่การพัฒนาที่ย่ งั ยืน
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development) หมายถึง การตอบสนองความ
ต้ องการของคนรุ่ นปั จจุบนั โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้ องการของคนรุ่ นต่อไปใน
อนาคต เนื่องจากทุกครัง้ ที่มีการตอบสนองความต้ องการของคนรุ่ นปั จจุบนั ต้ องมีการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อม ซึง่ จะส่งผลกระทบในทางลบต่ออนาคต การพัฒนาที่ยงั่ ยืนจึง
เป็ นแนวคิดในการแก้ ปัญหาโดยการพยายามอนุรักษ์ ธรรมชาติไว้ ในลักษณะที่เป็ นส่วนร่ วม คือ
หากมีความจําเป็ นที่จะดําเนินการให้ กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อมในที่ ใดที่หนึ่ง ก็จะต้ อง
เสริมสร้ างคุณภาพสิง่ แวดล้ อมในที่อื่น ๆ เป็ นการชดเชยเพื่อให้ คณ
ุ ภาพสิ่งแวดล้ อมคงอยู่ได้ ดงั เดิม
(สถาบันนวัตกรรมวชิรจันทร์ : 2549)
และในด้ านการเกษตรช่วง 20 ปี ที่ผ่านมาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของไทยเป็ นไป
อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากการเพิ่มพื ้นที่การผลิต ส่วนใหญ่มาจากผลการใช้ ทรัพยากรเพื่อเพิ่มการผลิต
ในรูปแบบที่ไม่คํานึงถึงความยัง่ ยืน จึงทําลายสภาพแวดล้ อม และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร และชุมชน แนวคิดการพัฒนาการเกษตรในปั จจุบนั จึงได้ ให้ ความสําคัญต่อความสมดุล
ของระบบนิเวศมากขึ ้น โดยไม่ได้ มองเฉพาะผลผลิตเพียงอย่าง แต่เน้ นเสถียรภาพและผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้ อมตลอดจนคุณภาพชีวิตของชุมชนในสังคมด้ วย
การทําเกษตรกรรมเพื่อความยัง่ ยืนเป็ นระบบการผลิตทางการเกษตรที่เอื ้ออํานวยต่อ
การฟื น้ ฟู และดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ความสมดุลของระบบนิเวศ โดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสังคมที่
้ ฒนาสถาบันทาง
เป็ นธรรม ส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริ โภค รวมทังพั
สังคมของชุมชนท้ องถิ่น ซึ่งกิจกรรมที่เอื ้ออํานวยต่อการฟื น้ ฟู และรักษาความสมดุลของระบบ
นิ เ วศกระทํ าได้ ห ลายรู ปแบบ เช่น โดยระบบการใช้ การจัด การฟาร์ ม ที่ ให้ ค วามสํา คัญกับ การ
หมุนเวียนของธาตุอาหารพืช การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การเกษตรผสมผสาน ระบบการ
ปลูกพืชไม้ พ่มุ ตามแนวระดับความลาดชัน การเกษตรธรรมชาติ เป็ นต้ น ส่วนในระดับชุมชนเป็ น
กิจกรรมที่มีองค์การชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมรับผิดชอบ เช่น การจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ ใน
รู ปแบบวนเกษตร การพัฒนาแหล่งนํ ้า และการจัดการในระดับไร่ นา การใช้ แรงงานแลกเปลี่ยน
(มิรารัตน์ ไชยมัชฌิม. 2546)
และจากการพัฒนาการเกษตรโดยไม่คํานึงถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมที่ผ่านมานีเ้ องที่ทําให้ เกิดการถดถอยของภาคเกษตรกรรมเป็ นอย่างมาก ใน
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ปั จจุบนั จึงมีการพัฒนา และชักจูงให้ ใช้ การเกษตรในรู ปแบบต่าง ๆ ที่พึ่งพาธรรมชาติ และปลอด
สารเคมี หรื อลดสารเคมีให้ น้อยที่ในการทําการเกษตรมากขึ ้น เพราะเห็นคุณประโยชน์ของการทํา
เกษตรเพื่อความยัง่ ยืนที่สามารถลดต้ นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ และยังส่งผลดีต่อสุขภาพของ
เกษตร และสิ่งแวดล้ อม เช่น การทําเกษตรอินทรี ย์ การทําเกษตรยัง่ ยืน และการทําเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรอินทรี ย์ (Organic Agriculture) หมายถึง ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้ น
ใยด้ วยความยัง่ ยืนทางสิ่งแวดล้ อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้ นหลักการปรับปรุ งบํารุ งดิน การ
เคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรี ย์จึงลดการใช้ ปัจจัย
การผลิตภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้ สารเคมีสงั เคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารกําจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์
สําหรับสัตว์ แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ ธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาความ
ต้ านทานโรคของพื ชและสัตว์ เลี ย้ ง หลักการเกษตรอินทรี ย์ นีเ้ ป็ นหลักการสากลที่ สอดคล้ องกับ
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ-สังคม ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมของท้ องถิ่นด้ วย (วิฑรู ย์. 2541)
เกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture) หมายถึง การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต
ทางการเกษตรที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ เพื่ อ สนองความจํ า เป็ นอัน เปลี่ ยนแปลงของมนุษ ย์ โดย
สามารถดํ ารงหรื อบํา รุ งคุณภาพสิ่ง แวดล้ อม และอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ หรื อ เป็ นระบบ
การเกษตรที่สร้ างความเจริ ญในด้ านเศรษฐกิจให้ ได้ รับผลตอบแทนคุ้มค่าหรื อเป็ นแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในแนวทางของการอนุรักษ์ ร่วมกับการพัฒนาบนพื ้นฐานของการมี
ส่วนร่ วมอย่างแท้ จริ งเพื่อสนองความต้ องการของบุคคลเป้าหมายผู้ที่เกี่ยวข้ องและสังคมส่วนรวม
ให้ เกิดความพึงพอใจทังในด้
้ านปริ มาณและคุณภาพโดยไม่ทําลายสภาพแวดล้ อม และได้ รับการ
ยอมรับจากสังคมทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต ซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์ ทงในด้
ั ้ านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้ อม (พัฒนา. 2541)
เศรษฐกิจพอเพียง (Self-Sufficiency Economic) เป็ นปรัชญาชี ้แนวทางการดํารงอยู่
และปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุกระดับ ตังแต่
้ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ทังในการ
้
พัฒนาและบริ หารประเทศ ให้ ดําเนินไป ในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้
ก้ าวทันต่อยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จํ าเป็ นที่ จะต้ องมีระบบภูมิ ค้ ุมกันในตัว ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงทังภายนอกและภายใน
้
ทังนี
้ ้จะต้ องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนํ าวิชาต่าง ๆ มาใช้ ในการวางแผนและดําเนินการทุกขัน้ ตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้ องเสริ มสร้ างพื ้นฐานจิตใจ ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ นักทฤษฎี
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และนัก ธุ ร กิ จ ในทุก ระดับ ให้ มี สํ า นึก ในคุณ ธรรม ความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต และให้ มี ค วามรอบรู้ ที่
เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้ วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้ สมดุล
และพร้ อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ วกว้ างขวางทังด้
้ านวัตถุ สังคมสิ่งแวดล้ อม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็ นอย่างดี (พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช. 2542)
วิธีการทําเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน(คูม่ ือการทําเกษตรอินทรี ย์. 2549)
1. ไม่เผาตอซังพืชทุกชนิด เพราะเศษพืชทุกชนิดช่วยปรับปรุ งบํารุงดิน การเผาตอซังทํา
ให้ ดนิ เสีย และจุลนิ ทรี ย์ดี ๆ ที่มีอยูใ่ นดินตายหมด แล้ วฟางข้ าวก็ยงั มีประโยชน์ในการนําไปทําเป็ น
นํ ้าหมักชีวภาพอีกด้ วย
2. ใช้ ป๋ ยพื
ุ ชสดในการบํารุ งดิน ปุ๋ยพืชสดคือปุ๋ยอินทรี ย์ชนิดหนึ่งที่ได้ จากการไถกลบ ต้ น
ใบ และส่วนต่าง ๆ ของพืช โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว ในช่วงออกดอก ซึ่งเป็ นช่วงที่มีธาตุอาหาร
สูงสุด แล้ วปล่อยทิ ้งไว้ ให้ เน่าเปื่ อยพุพงั ย่อยสลายเป็ นอาหารแก่พืชที่จะปลูกตามมา พืชที่ใช้ เป็ น
ปุ๋ยพืชสด ได้ แก่ โสนอินเดีย ปอเทือง อัญชัน ไมยราบไร้ หนาม พืชตระกูลถัว่ ต่าง ๆ เป็ นต้ น
3. ใช้ ป๋ ยคอกหมั
ุ
ก ปุ๋ยคอกเป็ นปุ๋ยอินทรี ย์ที่ได้ มาจากมูลสัตว์ ปุ๋ยคอกไม่เพียงแต่จะให้
อินทรี ยวัตถุเท่านัน้ แต่ยงั ให้ ธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองที่จําเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของ
พืช แต่ยงั ช่วยปรับปรุ งโครงสร้ างของดินให้ เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของพืช ทําให้ ดินมีการ
ระบายนํ ้า และอากาศดีขึ ้น ช่วยเพิ่มความคงทนให้ แก่เม็ดดิน เพิ่มจุลินทรี ย์ที่มีประโยชน์ในดิน ลด
การชะล้ างพังทลายของดิน และช่วยรั กษาหน้ าดินไว้ นอกจากนี ย้ ังเป็ นแหล่ง ธาตุอาหารของ
จุลิ น ทรี ย์ ที่ เ ป็ นประโยชน์ ใ นดิ น ซึ่ง มี ผ ลทํ า ให้ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของจุลิ น ทรี ย์ ดํ า เนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ธาตุอาหารที่พบในมูลสัตว์มีธาตุอาหารหลักจะมีอยู่ค่อนข้ างน้ อย ได้ แก่ ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ยกเว้ นในมูลสุกร มูลไก่ และมูลค้ างคาว แต่ธาตุอาหารรองมี อยู่
ค่อนข้ างสูง ได้ แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม กํามะถัน และธาตุอาหารเสริ ม เช่น เหล็ก แมงกานีส
สังกะสี ทองแดง โบรอน โมลิบดีนมั และคลอรี น นอกเหนือจากนันยั
้ งให้ ฮอร์ โมนและสารควยคุม
การเจริญเติบโตชนิดต่าง ๆ ที่จําเป็ นสําหรับพืชอีกมากมาย
4. นํ ้าหมักชีวภาพ หรื อปุ๋ยอินทรี ย์นํ ้า เป็ นผลผลิตจากการนําวัสดุเหลือใช้ หรื อกากวัสดุ
เหลือทิง้ เช่น เศษขยะจากครัวเรื อน ขยะจากตลาดสด เศษวัสดุจากโรงงานแปรรู ปอาหารต่างๆ
นํามาหมักโดยเติม กากนํ ้าตาลหรื อเติมหัวเชื ้อจุลินทรี ย์ สําหรับวิธีการหมัก แบ่งออกเป็ น 2 แบบ
คือ แบบหมักให้ อากาศและแบบหมักอับอากาศ โดยขบวนการหมักมี 2 ขัน้ ตอน คือ กระบวน
การพลาสโมไลซีส เป็ นการเติมกากนํ ้าตาล หรื อนํ ้าตาล เพื่อดึงนํ ้าเลี ้ยงออกจากเซลล์พืช ขันตอน
้
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ที่ 2 เป็ นการย่อยสลายของจุลินทรี ย์ ทําให้ สารอินทรี ย์ถกู ย่อยสลายเล็กลง และอาจจะมีการสร้ าง
สารอินทรี ย์บางชนิดขึ ้นมา และการย่อยสลายของจุลินทรี ย์ทําให้ การปลดปล่อยธาตุอาหารพืช
ออกมา
5. นํ ้าส้ มควันไม้ ควันที่เกิดจากการเผาถ่านในช่วงที่ไม้ กําลังเปลี่ยนเป็ นถ่านเมื่อทําให้
เย็นลงจนควบแน่นแล้ วกลัน่ ตัวเป็ นหยดนํ ้า มีกลิ่นไหม้ ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็ นกรดอะซิติกมี
ความเป็ นกรดตํ่า มีสีนํ ้าตาลแกมแดง นํ ้าส้ มควันไม้ มีสารประกอบต่างๆ มากมาย เมื่อนําไปใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรจะมีคณ
ุ สมบัติ เช่น เป็ นสารปรับปรุ งดิน สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช และ
สารเร่งการเติบโตของพืช
การทําให้ เกษตรกรสามารถพึง่ พาตนเองได้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึง่ จะอาศัยพึง่ พาธรรมชาติ
เป็ นสําคัญ นั่นก็ คือการสนับสนุนให้ ทําการเกษตรแบบยั่งยืนนั่นเอง การพัฒนาฟื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ จะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการเกษตร ซึง่ นอกจากจะยังประโยชน์แก่
เกษตรกรโดยตรงแล้ ว ยัง มีความหมายต่อความเจริ ญของภาคเศรษฐกิ จของประเทศชาติโดย
ส่วนรวม เช่น โครงการปลูกพืชและผลไม้ เมืองหนาวของโครงการหลวง การสนับสนุนการรวมกลุม่
เพื่อจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยจัดตังเป็
้ นกลุม่ สหกรณ์การเกษตรในโครงการสหกรณ์เพื่อ
การเกษตร เป็ นต้ น มีจดุ มุ่งหมายหลัก คือ การช่วยเหลือส่งเสริ มให้ เกษตรกรสามารถพึง่ พาตนเอง
ได้ และสนับสนุนความเจริ ญในระดับสังคมท้ องถิ่นสูร่ ะดับประเทศต่อไป

4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทย
4.1 การเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากการท่องเที่ยวมาเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพิ่งเกิดขึ ้นเมื่อ
ประมาณ 40 ปี ก่อน ประเทศไทยอยูใ่ นกลุม่ ประเทศที่ด้อยพัฒนาเป็ นสมัยของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
นายกรัฐมนตรี คนที่ 11 ผู้นําในยุคนันได้
้ เห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวในต่างประเทศว่าทํารายได้
ให้ กับประเทศเหล่านัน้ ได้ อย่างมหาศาล และพิจารณาว่าประเทศไทยมีศกั ยภาพพร้ อมอยู่แล้ ว
เหมือนกัน สมควรพัฒนาเรื่ องการท่องเที่ยวให้ มีผลทางด้ านเศรษฐกิจจึงออกพระราชกฤษฎีกา
จัดตังองค์
้ กรการส่งเสริ มการท่องเที่ยวขึ ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2503 มีหน้ าที่เชิญชวนและ
แนะนํ าให้ นักท่องเที่ ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ มารู้ จักแหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรม
ประเพณีอนั สวยงาม ปรากฏว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้ ความสนใจ และเข้ ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเป็ นจํานวนมากเกินความคาดหมายของทางภาครัฐ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ไม่ได้
วางแผนป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นในแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้ วยนักท่องเที่ยวขาดจิตสํานึก
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ทังสองฝ่
้
ายลืมตระหนักถึงความสามารถในการรองรับด้ านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว และไม่ได้
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้ านนิเวศวิทยาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้ าพืน้ ที่ถูกพัฒนาเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว กรณีที่ระบบนิเวศอ่อนแอ จะเกิดผลเสียทางด้ านทรัพยากรธรรมชาติ พืชและสัตว์อาจ
สูญพันธ์ รวมถึงสิง่ แวดล้ อมและวัฒนธรรมชุมชน (มนัส สุวรรณ. 2530: 167-171)
4.2 แนวทางพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประเทศไทยไม่สามารถใช้ การท่องเที่ยวแบบเดิมหรื อหยุดยังไว้
้ อย่างเดิม เพราะ มีแต่
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม รัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงต้ อง
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้ เป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยัง่ ยืนไปพร้ อมกับการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทุกระยะ 5 ปี และวางแนวการอนุรักษ์ ไว้ ดงั นี ้
1. กําหนดเป็ นนโยบายระดับชาติ
2. ผสมผสานความต้ องการของทุกกลุม่
3. มีเป้าหมายในการอนุรักษ์ วตั ถุดบิ เป็ นพื ้นฐาน
4. มีมาตรการให้ นกั ท่องเที่ยวปฏิบตั ิ
5. กระจายรายได้ อย่างเป็ นธรรม
6. ลดผลกระทบ
7. สนับสนุนองค์กรท้ องถิ่นในการพัฒนา
8. มีระบบติดตามและประเมินผล
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 - 2549)
4.3 กรอบแผนงานการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศของรัฐบาล
4.3.1 รัฐบาลได้ วางกรอบเรื่ องการท่องเที่ยวให้ ปฏิบตั ไิ ปในแนวทางเดียวกันดังนี ้
4.3.1.1 พัฒนาบริ การแหล่งท่องเที่ยว
4.3.1.2 ทําทะเบียนธุรกิจนําเที่ยว และมัคคุเทศก์
4.3.1.3 ทําแผนพัฒนากิจกรรมภายใน
4.3.1.4 พัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
4.3.2 นโยบายด้ านการมีสว่ นร่วมของประชาชนในท้ องถิ่น
(พรเพ็ญ จรัญนฤมล. 2542: 22) รัฐบาลได้ เน้ นในเรื่ องดังต่อไปนี ้
4.3.2.1 ด้ านการลงทุ น ผลิ ต หรื อ บริ ก ารต้ องเสมอภาค และกระทบ
สิง่ แวดล้ อมน้ อยที่สดุ
4.3.2.2 จัดเครื อข่ายครอบคลุมทุกส่วนทุกระดับ ดําเนินการได้ อิสระ ภายใต้
กรอบที่ตงไว้
ั้
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4.3.2.3 ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มวางแผน ตั ด สิ น ใจ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล
จนกระทัง่ ได้ รับประโยชน์
4.3.2.4 ส่งเสริ มองค์กรนิติบุคคล และไม่ใช่นิติบุคคล ดูแลสิ่งแวดล้ อม และ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4.3.2.5 แก้ ไขปรั บ ปรุ ง ข้ อ บัง คับ ระเบี ย บ และพัฒ นากฎหมายรวมถึ ง
งบประมาณของรัฐบาลให้ เอือ้ ต่อความร่ วมมือของหน่วยงานท้ องถิ่น และ
ประชาชน ให้ ความช่วยเหลือการมีส่วนร่วม เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของ
รัฐบาล และจัดเก็บรายได้ ฟื น้ ฟูท้องถิ่น
4.3.2.6 สนับสนุนศักยภาพของประชาชนให้ ความรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ การ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อมของประชาชน ให้ ความ
ช่วยเหลือการมีสว่ นร่วม เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ของรัฐบาล และจัดเก็บ
รายได้ ฟื น้ ฟูท้องถิ่น
4.3.2.7 องค์ กรพัฒนาเอกชนต้ องดูแลการจัดตังธุ
้ รกิจของประชาชนอย่าง
สร้ างสรรค์
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ จัดลําดับกลยุทธ์ ในการอนุรักษ์ เพื่ อให้
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ของรัฐบาล ดังนี ้ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในด้ านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสินค้ าและบริการด้ านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบริหารการจัดการแบบบูรณาการ
สําหรับความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประเทศไทยในปั จจุบนั นัน้ สถาบัน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2540: 4-77) กล่าวว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในประเทศไทย เห็นว่ายังอยู่ในระดับพอใช้ (53.8%) ซึ่งดีกว่าในอดีต เพราะนักท่องเที่ยวยัง
ขาดจินตนาการสร้ างสรรค์เชิงอนุรักษ์ การพัฒนาของรัฐบาลบางครัง้ ก็สวนทางกับการอนุรักษ์ ทํา
ให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดลังเลใจ วิธีแก้ ไขของรัฐบาลคือจะต้ องไม่ให้ ความสําคัญกับวัตถุมากเกินไป ควร
มีกฎหมายบังคับเรื่ องสิง่ แวดล้ อมให้ จริงจัง และสร้ างจิตสํานึกแก่ประชาชน
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5. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่ างยั่งยืน
5.1 ความหมาย
สถาบัน พัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ อนุรั ก ษ์ สิ่ง แวดล้ อ ม ได้ ใ ห้ คํ า จํ า กัด ความของการ
ท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนว่า เป็ นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ าย โดยต้ องเป็ นการจัดการที่ยงั่ ยืนและใช้ ทรัพยากรที่มีอยูเ่ พื่อสนองตอบความต้ องการของคน
ยุคปั จจุบนั และมีทรัพยากรเหลือไว้ ใช้ ในยุคต่อไปได้ ใช้ เพื่อสนองตอบความต้ องการได้ เช่นกัน
จากกระแสความคิดในการที่จะปรับกระบวนการ และวิสยั ทัศน์ของการท่องเที่ยวรวมทัง้
มีการเรี ยกร้ องให้ มีการอนุรักษ์ ทรัพยากรการท่องเที่ยวได้ ทวีความรุนแรงและต่อเนื่องมากขึ ้นมีการ
โจมตี ก ารท่ อ งเที่ ย วมากขึ น้ ว่ า เป็ นอุต สาหกรรมที่ ก่ อ ผลเสี ย ต่ อ สภาพแวดล้ อ มทัง้ ของแหล่ ง
ท่องเที่ยว วัฒนธรรม และชุมชน เป็ นเหตุให้ มีการจัดประชุมนานาชาติด้านสิ่งแวดล้ อม และการ
พัฒนาแบบยัง่ ยืนขึ ้นที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา หรื อที่เรี ยกกันว่า Globe’ 90 Conference
การประชุม ในครั ง้ นี ไ้ ด้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ เกี่ ย วกับ การพัฒ นาแบบยั่ง ยื น ที่ จ ะเชื่ อ มโยงไปสู่ก าร
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน จากผลการประชุมในครัง้ นี ้ได้ ให้ คําจํากัดความของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนไว้ ว่า “เป็ นการพัฒนาที ่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที ่ยว
และผูท้ ีเ่ ป็ นเจ้าของท้องถิ่ นในปั จจุบนั ในขณะเดียวกันก็ปกป้ องและสงวนรักษาโอกาสต่าง ๆ ของ
อนุช นรุ่ น หลัง จึ ง มี ค วามหมายรวมถึ ง การจัด การทรัพ ยากรเพื ่อ ตอบสนองความจํ า เป็ นทาง
เศรษฐกิ จ สังคม และสุนทรี ยภาพพร้ อมกับรักษาเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม และระบบนิ เวศได้
ด้วย” จากคําจํากัดความดังกล่าวสามารถนํามาแปลเป็ นหลักการเบื ้องต้ นและแนวทางปฏิบตั ิของ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนได้ 10 ประการ (จุลสารการท่องเที่ยว. 2536 (12))
1) มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างจริ งจังก่อน แล้ วจึงพัฒนาการท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็ นค่อยไปภายหลัง เพื่อให้ เหมาะสมกับระบบสาธารณูปโภคที่รองรับเป็ น
สําคัญ
2) มุ่งให้ ประชาชนในท้ องถิ่นมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจโครงการท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่จะมี
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในพื ้นที่
3) มุ่งพิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอบเขตที่เหมาะสมของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรั บทุกๆด้ าน ทัง้ นี ค้ วรพยายามผลักดันให้ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาเศรษฐกิจของพื ้นที่นนั ้ ๆ
4) มุ่งให้ ข้อมูลทางการท่องเที่ยวอย่างเพียบพร้ อมแก่นกั ท่องเที่ยว เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยว
เข้ าใจและเคารพในสิง่ แวดล้ อม พร้ อมทังช่
้ วยยกระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้ วย
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5) มุ่งใช้ วสั ดุและผลผลิตในท้ องถิ่น เพื่อช่วยลดดุลการค้ ากับต่างประเทศได้ ทางหนึ่ง
และเป็ นการเพิ่มรายได้ กบั คนในท้ องถิ่นนัน้ ๆ ด้ วย
6) มุ่งกระจายรายได้ ส่ทู ้ องถิ่นเพื่อนํ ารายได้ เข้ าท้ องถิ่นนัน้ ให้ มากที่สุด อันจะเป็ น
ประโยชน์ในระยะยาวของชุมชนท้ องถิ่น
7) มุ่งจ้ างงานในท้ องถิ่น โดยส่งเสริ มรู ปแบบของงานที่น่าสนใจ และได้ รับผลตอบแทน
สูงให้ แก่ชมุ ชนท้ องถิ่นนัน้
8) มุ่งพัฒนาบุคลากรในท้ องถิ่นให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ ้น อันจะช่วยยกระดับ
การบริ การท่องเที่ยวให้ สงู ขึ ้น
9) มุ่งรักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้ อมและวัฒนธรรมในทองถิ่นให้ อยู่รอดในระยะยาวเพื่อ
เป็ นแหล่งรองรับการท่องเที่ยวตลอดไป
10) มุ่งทํางานร่ วมกันอย่างเสมอภาคระหว่างภาคธุรกิจการท่องเที่ยว องค์กรท้ องถิ่น
องค์กรด้ านสิง่ แวดล้ อม และรัฐบาล บนหลักการข้ างต้ น
5.2 หลักการการพัฒนาท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน
หลักการการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (Principles of sustainable tourism) (Tourism
Concern. 1992) ควรมีองค์ประกอบ ดังนี ้
1) การอนุรักษ์ และใช้ ทรัพยากรอย่างพอดี (Using resource sustainably) ควรคํานึงถึง
การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรั พยากรทางสังคม และทรั พยากรทางวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
เนื่องจากสิง่ เหล่านี ้มีความสําคัญ และเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจระยะยาว
2) การลดการบริ โภคที่มากเกินความจําเป็ นและการลดของเสีย (Reducing overconsumption and waste) ทําให้ ทรัพยากรเหลือเก็บไว้ ใช้ ได้ ยาวนานขึ ้น และเป็ นการช่วยลด
ค่าใช้ จ่ายในการกําจัดของเสีย หรื อฟื น้ ฟูสงิ่ แวดล้ อมที่ถกู ทําลาย
3) การรักษาและการส่งเสริ มความหลากหลายทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม
(Maintaining diversity) สิ่งเหล่านี ้มีความสําคัญต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว และยังช่วยขยาย
ฐานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ อีกด้ วย
4) การประสานการท่องเที่ยวเข้ ากับกรอบการวางแผนพัฒนา (Integrating tourism
into planning) ทังในระดั
้
บประเทศ และระดับท้ องถิ่น รวมทังการประเมิ
้
นผลกระทบสิง่ แวดล้ อมซึง่
จะช่วยเพิ่มศักยภาพของการท่องเที่ยวในระยะยาว
5) การสนับสนุนเศรษฐกิจท้ องถิ่น (Supporting local economies) โดยการสนับสนุนการ
ซื ้อสินค้ าที่ผลิตโดยชุมชนในท้ องถิ่น และใช้ วตั ถุดบิ ในท้ องถิ่น เพื่อเกิดรายได้ หมุนเวียนในท้ องถิ่น
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6) การมีสว่ นร่วมของประชาชนในท้ องถิ่น (Involving local communities) การมีสว่ น
ร่ วมของคนในท้ องถิ่นจะทําให้ เกิดคุณภาพด้ านการจัดการการท่องเที่ยวของท้ องถิ่น และเป็ นการ
ลดความขัดแย้ งของประชาชนในท้ องถิ่นด้ วย
7)
การปรึ ก ษากับ ผู้มี ส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย และประชาชนในท้ อ งถิ่ น (Consulting
stakeholders and the public) ผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายต้ องร่วมมือกันทํางานไปในทิศทางเดียวกัน
ร่วมแก้ ปัญหาและลดข้ อขัดแย้ งของประชาชนในผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน
8) การฝึ กอบรมบุคลากร (Training staff) โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบตั ิในการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อบุคลากรในท้ องถิ่นทุกระดับ ซึง่ จะช่วยยกระดับการบริ การการท่องเที่ยวได้
9) การทําการตลาดด้ วยความรับผิดชอบ (Marketing tourism responsibility)
การตลาดเป็ นการตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ ยว ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็
จะต้ อ งทํ า การตลาดให้ ลูก ค้ า ทราบถึ ง จริ ย ธรรมของบริ ษั ท ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นการตลาดนี ้
ผู้ประกอบการจะต้ องสร้ างจิตสํานึกในการท่องเที่ยวให้ เกิดกับนักท่องเที่ยวด้ วยการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์
10) การดําเนินการวิจยั (Undertaking research) เป็ นสิ่งที่จําเป็ นต่อการช่วยแก้ ไข
ปั ญหา และเพิ่มผลประโยชน์ตอ่ แหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และนักลงทุน
นอกจากนี ้ นิธิ เอียวศรี วงศ์ (จุลสารการท่องเที่ยว. 2541(60) ได้ เสนอแนวทางเพื่อให้
เกิดความยัง่ ยืนของการท่องเที่ยวไทยไว้ 5 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 ให้ มองความยัง่ ยืนของการท่องเที่ยวในความหมายที่กว้ างกว่าเรื่ องของ
ตัวเลข ทัง้ ตัวเลขของจํานวนนักท่องเที่ยว และรายได้ ควรมองถึงความยัง่ ยืนอย่างมีประโยชน์
หมายความว่าให้ มีนกั ท่องเที่ยวในปริมาณที่พอเหมาะ ซึง่ ทรัพยากร และวัฒนธรรมก็จะยัง่ ยืน
ประเด็นที่ 2 ควรมีการสร้ างความหลากหลายทางการท่องเที่ยว ให้ มีการท่องเที่ยวใน
รู ปแบบที่แตกต่างกัน เช่น การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา การท่องเที่ยวเพื่อ
ความบันเทิง การท่องเที่ยวเพื่อความพักผ่อนหย่อนใจ เป็ นต้ น แม้ ในปั จจุบนั จะมีผ้ จู ดั การท่องเที่ยว
ในรูปแบบต่าง ๆ ดังกล่าวอยูแ่ ล้ ว แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอ และต้ องมีจินตนาการทําอะไรที่แปลกใหม่
ประเด็นที่ 3 ทําให้ การท่องเที่ยวเป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนรู้ของสังคม ไม่ใช่ธุรกิจ ทําเงิน
ให้ แก่ประเทศเพียงอย่างเดียว ต้ องมีการปรับเปลี่ยนการเรี ยนรู้ จากเดิมที่เรี ยนรู้ ตามหลักสูตรใน
ห้ องเรี ยน ให้ มีการเรี ยนไปพร้ อมกับการทํากิจกรรม ให้ การท่องเที่ยวเป็ นเวทีสําคัญของการเรี ยนรู้
นอกห้ องเรี ยน
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ประเด็นที่ 4 ควรมีการปรับบทบาทขององค์กรทางการท่องเที่ยวของรัฐเสียใหม่ โดยการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวไปสู่การให้ ความรู้ มากขึ ้น ให้ สามารถนํามาใช้ จดั การการท่องเที่ยวทังในเชิ
้
ง
นโยบายและเชิงปฏิบตั ไิ ด้ อย่างเหมาะสม
ประเด็นที่ 5 ให้ ความสําคัญกับ “คน” มากกว่ารายได้ ต้ องมองคนเป็ นเป้าหมายหลักใน
การจัดการการท่องเที่ยว “คน” ในที่นี ้ หมายถึง คนที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว เช่น ผู้ให้ บริ การ
นักท่องเที่ยว ชุมชนท้ องถิ่น เป็ นต้ น
บุญเลิศ จิตตังวั
้ ฒนา (2542: 1-5) กล่าวว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืนต้ อง
พัฒนาการท่องเที่ยวใน 6 องค์ประกอบหลัก คือ
1) การพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
2) การพัฒนาสิง่ แวดล้ อมในแหล่งท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
3) การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
4) การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
5) การพัฒนาการมีสว่ นร่วมของชุมชนท้ องถิ่นทางการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
6) การพัฒนาจิตสํานึกทางการท่องเที่ยวแบบยัง่ ยืน
องค์กรการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization: WTO. 1997: 253-255)
ได้ กล่าวถึงหลักการที่สําคัญของงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ไว้ ดงั นี ้
1) มีการดําเนินการจัดการภายใต้ ขีดความสามารถของระบบธรรมชาติ
(Carrying Capacity) ในการทดแทนฟื น้ ฟู ให้ สามารถผลิตและให้ บริ การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
ตลอดไป โดยไม่ลดถอยหรื อเสื่อมโทรมลง ตระหนักถึงการมี ส่วนร่ วมของคนในชุมชน (Local
Participation) และความต้ องการของชุมชน (Local needs)
2) มีการกระจายประโยชน์อย่างเป็ นธรรมสูท่ ้ องถิ่น (Equity)
3) ให้ ประสบการณ์นนั ทนาการที่มีคณ
ุ ค่าแก่นกั ท่องเที่ยว (Quality of experience)
4) ให้ ผ้ มู าเยือนหรื อนักท่องเที่ยวได้ เรี ยนรู้ และเข้ าใจเกี่ยวกับพื ้นที่ ทรัพยากร
และวิถีชีวิต (Education and understanding)
5) เน้ นการออกแบบที่กลมกลืนกับสถาปั ตยกรรมท้ องถิ่น และใช้ วสั ดุในท้ องถิ่น
(Local architecture and local material)
6) เน้ นการผสมผสานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสู่แผนพัฒนาระดับท้ องถิ่ น
ภูมิภาค และระดับประเทศ (Integration of sustainable tourism to local, regional and
national plans)
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7) เน้ นข้ อมูลพื ้นฐานเพื่อเป็ นฐานการตัดสินใจ และการติดตามตรวจสอบ
(Information and monitoring) ซึง่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2547: ออนไลน์) ได้ กําหนดถึง
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้ องกับหลักการขององค์กรการท่องเที่ยวโลก (WTO) ดังนี ้
1) คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับสภาพทางกายภาพชุมชน
2) ต้ องให้ ประชาชนมามีสว่ นร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
3) ต้ องก่อให้ เกิดการกระจายรายได้ (ผลประโยชน์) อย่างเท่าเทียมกัน
4) การจัดการพื ้นที่ต้องเป็ นไปด้ วยความยินดีของประชาชนในชุมชนในพื ้นที่นนั ้
5.3 การพัฒนาท่ องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่ างยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ปี 2550 -2554 ได้ ผสมผสาน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้ อม โดยสนับสนุนให้ ประเทศไทยพัฒนาศักยภาพของ
มนุษย์ ทรัพยากรธรรม และสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ทุกอย่างบูรณาการไปพร้ อมกับการทําให้ ประเทศ
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ดังนี ้ คือ ด้ านเศรษฐกิจคือจะยกระดับให้ เป็ นผู้นําด้ านอุตสาหกรรม โดย
เพิ่มประสิทธิภาพด้ านการคมนาคม และการขนส่ง เชื่อมโยงการค้ าและการลงทุน ปรับปรุ งให้ มี
มาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับ ด้ านการพัฒนาการท่องเที่ยวควรสร้ างมาตรฐานสินค้ า และธุรกิ จ
บริ การท่องเที่ยวสู่สากล เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย รักษาสิ่งแวดล้ อมโดยการให้ เกิด
จิตสํานึก ขยายความร่ วมมือทางด้ านเศรษฐกิจชายแดน ด้ านสังคมต้ องพัฒนาศักยภาพของคน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของผู้ประกอบการ
ขนาดย่อม
เจอรัลด์ ไฟน์เบิร์ด และโรเบิร์ต ซาปิ โร. (Gerald Feinberg ;& Robert Spapirol. 1980)
ได้ ใ ห้ แ นวคิ ด เกี่ ย วกับ การพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น ไว้ ว่ า “เป็ นการยากที่ สุด ที่ จ ะแยกสิ่ง มี ชี วิ ต ออกจาก
สิ่งไม่มีชีวิต ระหว่างสรรพสิ่งทัง้ หลายบนผิวโลก ต้ องอาศัยพึ่งพากัน และกันเกี่ ยวข้ องกันอย่าง
ลึกซึ ้งแยกออกจากกันไม่ได้ ดังนัน้ ระบบนิเวศซึง่ รวมสิ่งมีชีวิต ได้ แก่ มนุษย์ สัตว์ พืช สิ่งแวดล้ อม
รวมทังเปลื
้ อกโลก ต่างเป็ นสิ่งมีชีวิตไม่รูปใดก็รูปหนึ่ง และมีความเป็ นไปได้ ว่าโลกนี ้มีชีวิตได้ จริ ง
รับรู้ เรื่ องที่เกิดขึ ้นกับมันได้ โลกแก้ ไข และปรับตนเองได้ มีวิวฒ
ั นการได้ สามารถจัดองค์กรตนเอง
ด้ านสิ่งแวดล้ อม และบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ มนุษย์เป็ นเพียงส่วนย่อยในระบบ
นิเวศแต่มีอิทธิพลสําคัญในการสร้ างผลกระทบอย่างมหาศาล”
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ผู้พฒ
ั นาโครงสร้ างงานการท่องเที่ยวต้ องมองให้ ลกึ ว่า การท่องเที่ยวสัมพันธ์กบั เรื่ องใดบ้ าง
แล้ ว นํามาพิจารณาเป็ นองค์รวม (Holistic) องค์รวม คือ ความสัมพันธ์เป็ นหนึ่งเดียวกับการเกิด การ
คงอยู่ และวิวฒ
ั นาการที่อิงธรรมชาติ และกลมกลืนกับธรรมชาติ ดังภาพประกอบ
ด้ านเศรษฐกิจ + ด้ านสังคม

+ ธรรมชาติและ + การศึกษาด้ านอนุรักษ์ + การปรับปรุง
สิง่ แวดล้ อม
(ให้ เกิดจิตสํานึก)
การพัฒนา

คิดแบบองค์รวม

แนวความคิดใหม่ที่มีคณ
ุ ภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืน

ภาพประกอบ 6 แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืน
ที่มา : พะจิต ตามประทีป (2549)
จึงเห็นได้ ว่าการบูรณาการอย่างยัง่ ยืนต้ องมีการจัดระเบียบที่ดี ทรัพยากรปั จจุบนั จึงจะ
อยู่ได้ ถึงลูกหลาน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงหมายถึงแรงผลักดันที่ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ธรรมชาติ
และพัฒนาการจัดการ ส่วนคําว่ายัง่ ยืนเป็ นกลยุทธ์ นําไปสู่การจัดกิจกรรมที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้ อม
คํานึงถึงระบบนิเวศ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รักษาธรรมชาติให้ อยูไ่ ด้ ในระยะยาว

6. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา การมีส่วนร่ วม และการบูรณาการ
6.1 การพัฒนา
6.1.1 ความหมาย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2535: 35) ให้ ความหมายของการพัฒนา
หมายถึง การทําให้ เจริ ญ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา คือ การทําให้ เจริ ญ เป็ นไปในทางที่ดีขึ ้นหรื อ
ในทางบวก มีทิศทาง ต้ องมีการกําหนดแผน เน้ นความสําคัญที่คน โดยสันติวิธี ต้ องมุ่งเน้ นต่อการ
อนุรักษ์ สามารถพัฒนาเพื่อช่วยตนเองได้ มีการเปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีที่สิ ้นสุด
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ปิ ยะ อุทาโย (2543: 32) ได้ ให้ ความหมายของการพัฒนาไว้ ว่า เป็ นกระบวนการใน
การเปลี่ยนแปลงและสร้ างสรรค์ความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ ความเป็ นธรรมทางสังคม ความเสมอ
ภาคทางสังคม การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมที่ดี มุ่งเน้ นต่อการอนุรักษ์ มีดลุ ยภาพ
ในการจัดสรรและกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น และประชาชน
พึง่ ตนเองได้
6.1.2 กระบวนการวางแผนพัฒนา
กมล ส่งวัฒนา (2534: 11) ได้ ให้ ความหมายของคําว่า แผน ไว้ คือ สิ่งที่ได้ มีการ
กํ าหนดขึน้ มาเพื่ อเป็ นสิ่ง ที่ ชีใ้ ห้ เ ห็นถึงความมุ่งหวัง การคาดการณ์ ต่าง ๆ ในอนาคต ส่วนการ
วางแผนเป็ นวิธีการหรื อกระบวนการเพื่อที่จะได้ มาซึ่งแผนนั่นเอง ซึ่งประกอบด้ วย การกํ าหนด
วัตถุประสงค์ การเตรี ยมหัวข้ อต่าง ๆ ของแผน การอนุมตั ิข้อเสนอของแผน กําหนดตัวบุคคลและผู้
วางแผน หาตัวเลขจําเป็ น ต้ องสรุป ตลอดจนการขออนุมตั ิ
เสถียร เหลืองอร่ าม (2517: 294) ได้ ให้ ความหมายของการวางแผนไว้ ว่า เป็ นทางเลือก
วิถีทางในอนาคตจากทางเลือกหลายๆทาง สําหรับการตัดสินใจล่วงหน้ าว่าจะทําอะไร ทําที่ไหน ทํา
เมื่อไร และอย่างไร การวางแผนเป็ นกิจกรรมที่เลือกโดยวิธีการที่ถกู หลักที่สดุ
อภิรมย์ พรหมจรรยา (2544) กล่าวไว้ ว่า การวางแผนเป็ นเรื่ องของการกระทํากิจกรรม
ใดๆ ที่ เ กิ ด ขึน้ ในอนาคต โดยมี ก ารกํ า หนดเป้ าหมาย วัต ถุป ระสงค์ วิ ธี ก ารสํ า หรั บ ผู้ป ฏิ บัติไ ว้
ล่วงหน้ า โดยอาศัยข้ อมูลต่าง ๆ ในปั จจุบนั เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสินใจ กําหนดแนวทางเลือก
ที่เหมาะสมและถูกหลักการมากที่สดุ เพื่อให้ กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้
การวางแผนพัฒนาสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ลักษณะ
- การวางแผนจากเบื ้องบนสูเ่ บื ้องล่าง (Top-down planning)
- การวางแผนจากเบื ้องล่างสูเ่ บื ้องบน (Bottom-up planning)
การวางแผนการพัฒนา 2 ลักษณะนี ้ ซึง่ เป็ นกระบวนการที่สะท้ อนความต้ องการ
และปั ญหาของท้ องถิ่นโดยสอดคล้ องกับแผนส่วนกลาง แต่การวางแผนที่สมบูรณ์ และเหมาะสม
ควรเป็ นการวางแผนแบบผสมผสาน (Integrative planning)
แผนพัฒ นาที่ ดี หมายถึง การประสานงานกับด้ า นต่าง ๆ มี ความเหมาะสมกับสภาพ
ศักยภาพ ข้ อจํ ากัด ปั ญหา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สอดคล้ องกับสภาพท้ องถิ่ น ปั ญหาความ
ต้ องการของประชาชน และสอดคล้ องกับระบบและระเบียบการบริหารงานพัฒนาในปั จจุบนั
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นอกจากนี ้ การวางแผนพัฒนาจึงต้ องคํานึงถึงความต้ องการการพัฒนาของรัฐ ปั ญหาและ
ความจํ าเป็ นของประชาชน และขี ดความสามารถหรื อข้ อจํ ากัดในการพัฒนา และยังต้ องเปิ ด
โอกาสให้ ทกุ ฝ่ ายมีสว่ นร่วมในการวางแผน
6.2 การมีส่วนร่ วม
6.2.1 แนวคิดการมีส่วนร่ วม (Participation)
การมีส่วนร่ วมของชุมชนท้ องถิ่นนับได้ ว่าเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญขององค์ประกอบ
หลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบกันในการประชุมเรื่ องการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่นครริ โอ เดอ
จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี พ.ศ.2535 ตามแผนปฏิบตั ิการที่ 21 (กรมควบคุมมลพิษ, 2535) มี
การเรี ยกร้ องให้ เกิดการพัฒนาที่ ยั่งยืนเพื่อแก้ ไขปั ญหาความยากจน โดยการพัฒนาต่าง ๆ ให้
คํานึงถึงสิง่ แวดล้ อมและให้ ความสําคัญกับประชาชน และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ได้ วางรากฐานทางกฎหมายเพื่อให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในเรื่ องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
สิทธิของชุมชนท้ องถิ่นในการจัดการทรัพยากร สิทธิของประชาชนในการมีคณ
ุ ภาพสิ่งแวดล้ อมที่ดี
สิทธิในการรับรู้ ข่าวสาร สิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการหรื อกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อ
ตนเอง นอกจากนันแผนพั
้
ฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ยังได้ ม่งุ เน้ นให้
เกิดความสําคัญกับการพัฒนาแบบให้ ชมุ ชนเข้ มแข็งและเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนา
6.2.2 ความหมายของการมีส่วนร่ วม
สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมได้ ให้ ความหมาย และแนวคิด
การมีสว่ นร่วม ไว้ ในมุมมองที่กว้ างว่า เป็ นการเข้ าร่วมอย่างแข็งขันของประชาชนในการดําเนินการ
ตัด สิน ใจในทุก ระดับ และทุก รู ป แบบของกิ จ กรรมต่า ง ๆ ทางเศรษฐกิ จ สัง คม และการเมื อ ง
โดยเฉพาะในบริ บทของกระบวนการวางแผนที่มีการกําหนดรูปแบบแนวคิดการมีสว่ นร่วม สัมพันธ์
กับ การเข้ า ร่ ว มของมวลชนอย่า งกว้ า งขวางในการเลื อก การบริ ก าร และกระประเมิน ผลของ
แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ที่จะนํามาซึง่ การยกระดับความเป็ นอยู่ให้ สงู ขึ ้น ซึง่ การมีสว่ นร่ วมจะ
ประกอบด้ วยลักษณะ 3 ประการ คือ
1. การมีส่วนร่ วมเป็ นอิทธิพลของประชาชนต่อการตัดสินนโยบาย ที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดสรร และการใช้ ประโยชน์ของทรัพยากรเพื่อการผลิต
2. การมีสว่ นร่ วมของประชาชนในการวางแผน และการดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ
จะสร้ างโอกาสด้ านสังคม และเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายได้ การจ้ างงาน และเพิ่มการกินดีอยูด่ ี
3. การมีสว่ นร่วมเป็ นการตัดสินใจของประชาชนที่สองต่อความต้ องการในการที่
จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคน ฉะนัน้ การมีส่วนร่วมทางการเมือง จึงเป็ นสิ่งที่จําเป็ นที่จะช่วยให้
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บรรลุวัตถุป ระสงค์ ด้า นเศรษฐกิ จ และสัง คม เพราะการมี ส่ว นร่ ว มทางการเมื อ งนํ า มาซึ่ง การ
กระจายอํานาจทางการบริหาร และทรัพยากรสูท่ ้ องถิ่น
6.2.3 ลักษณะการมีส่วนร่ วม
ไพรั ช เดชะริ นทร์ (2516: 91-95) ได้ สรุ ปหลักการ และแนวทางการพัฒนาให้
ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมไว้ วา่
1. ต้ องยึดหลักความต้ องการ และปั ญหาของประชาชน เป็ นจุดเริ่มต้ นของกิจกรรม
2. กิจกรรมต้ องดําเนินการในรูปกลุม่ เพื่อสร้ างพลังกลุม่ ในการรับผิดชอบร่วมกัน
3. ให้ คํานึงถึงขีดความสามารถของประชาชน ปลูกฝั งให้ เกิดความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของ
4. กิจกรรมที่ทําต้ องสอดคล้ องกับสภาพสิง่ แวดล้ อม ทรัพยากร วัฒนธรรมชุมชน
5. การเริ่มต้ นควรอาศัยผู้นําชุมชนที่ชาวบ้ านเคารพนับถือ
6. ขันตอนการดํ
้
าเนินงานต่าง ๆ ควรให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมตังแต่
้ เริ่ มต้ น
ปกรณ์ ปรี ยากร (2527: 49 - 64) ได้ ให้ แนวคิดว่าลักษณะการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการพัฒนา คือ การที่ประชาชนจะเข้ ามามีบทบาทในการร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมแก้ ไข และร่ วมมี
ผลประโยชน์ซงึ่ กระทําได้ 4 ลักษณะ ดังนี ้
1. เป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการกําหนดว่าอะไรคือความจําเป็ นพื ้นฐานของชุมชน
2. เป็ นผู้ระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความจําเป็ นพื ้นฐาน
3. เป็ นผู้ที่มีบทบาทในการปรับปรุงวิธีการกระจายสินค้ า และบริการให้ สมบูรณ์ขึ ้น
4. เป็ นผู้ที่พงึ พอใจ และมีแรงจูงใจที่จะสร้ างกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การมีส่วนร่ วมของประชาชน เป็ นแนวทาง และจุดมุ่งหมายปลายทางโดยตัวของมัน
เอง ในแง่ที่วา่ ประชาชนทุกคนต่างมีจิตปรารถนา และเกิดความรู้สกึ พึงพอใจในการที่จะได้ เข้ าไปมี
บทบาทในการตัดสินใจ และร่ วมปฏิบตั ิงานที่เกื ้อหนุนต่อการตอบสนองความจําเป็ นขันพื
้ ้นฐาน
ของตน
จากคํานิยามการมีส่วนร่ วม แสดงถึงความสอดคล้ องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่กล่าวถึงการสร้ างความมีสว่ นร่ วมของประชาชนในท้ องถิ่นที่จะพัฒนา
ท้ องถิ่นของตนเอง ซึง่ ได้ ให้ องค์กรการปกครองท้ องถิ่นมีอํานาจในการกําหนดนโยบาย และหาทุน
ได้ เอง และจัดสรรหน้ าที่ให้ “อนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณี ความรู้ ท้ องถิ่น หรื อวัฒนธรรมที่ ดี พิทักษ์
สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ และในการพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อม และทรัพยากรธรรมชาติได้ นนั ้
จําเป็ นต้ องมีการว่างแผนร่ วมกับภาครัฐบาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพื่อก่อให้ เกิดความยัง่ ยืน
และการมีสว่ นร่ วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้ องถิ่นของตนรวมถึงลดการบุกรุกพื ้นที่
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ป่ าหรื อลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติโดยทัว่ ไป อย่างไรก็ตาม การวางแผนโดยการมีสว่ นร่ วม
ของประชาชนเพื่อพัฒนาสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ลักษณะ คือ การวางแผนจากเบื ้องบนสู่เบื ้องล่าง
(Top-down Planning) หรื อการวางแผนจากส่วนกลาง กําหนดให้ ส่วนท้ องถิ่นหรื อระดับล่าง
ปฏิบตั ิ และการวางแผนจากเบื ้องล่างสู่เบื ้องบน (Bottom-up Planning) ซึ่งเป็ นกระบวนการที่
สะท้ อนความต้ องการ และปั ญหาท้ องถิ่นโดยสอดคล้ องกับแผนของส่วนกลาง แต่การวางแผนที่จะ
สมบูรณ์ และเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ควรเป็ นแผนพัฒนาแบบ (Comprehensive Development
Planning) หรื อ เป็ นการวางแผนแบบผสมผสาน (Integrative Planning) ซึง่ คํานึงถึงการประสาน
แนวทางการพัฒนาจากเบื ้องบนกับเบื ้องล่าง การประสานการพัฒนาระหว่างสาขาพัฒนา และ
ประสานการพัฒนาระหว่างพื ้นที่
แผนพัฒนาที่ ดี นอกจากต้ องมีการประสานด้ านต่าง ๆ ในการวางแผนแล้ วจะต้ องมี
ความเหมาะสม (Appropriated plan) กับสภาพ ศักยภาพ ข้ อจํากัด ปั ญหา การเปลี่ยนแปลงด้ าน
ต่าง ๆ สอดคล้ องกับสภาพท้ องถิ่น ปั ญหา และความต้ องการของประชาชน และสอคล้ องกับระบบ
และระเบียบการบริหารงานพัฒนาในปั จจุบนั เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
6.2.4 การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาการท่ องเที่ยวระดับท้ องถิ่น
พยอม ธรรมบุตร (เอกสารประกอบการสอน สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2549) ได้ กําหนดบทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่ วมของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวระดับทังถิ
้ ่นไว้ 4 ระดับ ดังนี ้
1. การมีสว่ นร่วมระดับการตัดสินใจ (Decision Making Level) ชุมชนท้ องถิ่นควร
มีโอกาสเข้ าร่ วมตัดสินใจ ก่อนเริ่ มการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื ้นที่ของตน โดยชุมชนควรได้ รับ
ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ผลกระทบทัง้ ด้ า นบวก และด้ า นลบที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ต่อ ชุม ชน ถ้ า มี ก ารพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวภายในชุมชนควรจะมีการประชุมแล้ วลงความเห็นร่ วมกันในการตัดสินใจว่าควรหรื อไม่
ควรพัฒนาการท่องเที่ยว และถ้ าจะพัฒนาควรพัฒนาไปในลักษณะใด
2. การมีส่วนร่ วมระดับการวางแผน (Planning Level) ชุมชนควรร่ วมกับวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน เพราะชุมชนเป็ นเจ้ าของทรัพยากร มีหน้ าที่ดแู ลรักษาทรัพยากร
การร่วมวางแผนคือการร่วมรับผิดชอบในบทบาทและหน้ าที่ตา่ ง ๆ ของการพัฒนา
3. การมีสว่ นร่ วมในการปฏิบตั ิการด้ านการพัฒนาการท่องเที่ยว (Implementation
Level) ชุมชนควรเป็ นเจ้ าของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ด้ านการท่องเที่ยว เช่น ที่พกั แรม
โฮมสเตย์ ร้ านอาหารท้ องถิ่น ร้ านขายสินค้ า OTOP บริ การนําเที่ยว บริ การเช่ารถ เช่าเรื อ ดํานํ ้า
และการเดินป่ า
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4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน (Evaluation
Level) ชุมชนควรร่ วมประเมินผลของการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อการปรับปรุ งแผนพัฒนา
ให้ ยงั่ ยืน และระยะยาว
การมีส่วนร่ วมของชุมชนในทัง้ 4 ระดับดังกล่าว ทําให้ ชุมชนเป็ นศูนย์กลางของการ
พัฒนา และสร้ างความเป็ นเจ้ าของ (Ownership) ของธุรกิจชุมชน ทําให้ ชมุ ชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ และเป็ นชุมชนที่เข้ มแข็งต่อไป
6.3 การบูรณาการ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ ความหมายบูรณาการรวมหน่วย คือ
การนําหน่วยที่แยกๆ กันมารวมเข้ าเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ท่านพระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต) ได้ นิยามคําว่า “บูรณาการ” ไว้ ว่า “...การทําให้
หน่วยงานย่อย ๆ ทังหลายที
้
่สมั พันธ์ อิงอาศัยซึง่ กันและกัน เข้ ามารวมทําหน้ าที่ประสานกลมกลืน
เป็ นองค์รวมหนึ่งเดียวที่มีความครบถ้ วนสมบูรณ์ในตัว และได้ กล่าวถึงลักษณะและองค์ประกอบ
วยย่อยหน่วยหนึ่งมารวมเข้ าในองค์รวมที่มี
ของการบูรณาการว่า “ในการบูรณาการนันจะเอาหน่
้
หน่วยย่อยหน่วยอื่นแล้ วก็ได้ หรื อจะเอาหน่วยย่อยทังหลายที
้
่ตา่ งกันแยกกันอยู่ มารวมเข้ าด้ วยกัน
เป็ นองค์รวมก็ได้ อันนี ้ เรี ยกว่าบูรณาการทังสิ
้ ้น แต่ข้อสําคัญจะต้ องมีตวั ยืนเป็ นหลักอยู่ 3 อย่าง ใน
เรื่ องบูรณาการ คือ
1. มีหน่วยย่อย องค์ประกอบ ชิ ้นส่วน หรื อขัน้ ระดับ แง่ ด้ าน ที่จะเอามาประมวลเข้ า
ด้ วยกัน อันนี ้คือสิง่ ที่จะเอามาประมวลเข้ าด้ วยกัน คือ สิง่ ย่อย ส่วนย่อย
2. หน่วยย่อยเป็ นต้ นนัน้ มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง อิงอาศัยซึง่ กันและกัน อันนี ้ อาจะ
เลยไปถึงลักษณะที่วา่ ยึดหยุน่ ปรับตัวได้ มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาด้ วย
3. เมื่ อ รวมเข้ า ด้ ว ยกัน แล้ ว ก็ จ ะความครบถ้ ว นเต็ม บริ บูร ณ์ โดยมี ค วามประสาน
กลมกลืน เกิดภาวะได้ ที่ พอดี หรื อสมดุลพอได้ ที่ หรื อพอดีสมดุลแล้ ว องค์รวมนัน้ มีชีวิตชีวา ดํารง
อยูแ่ ละดําเนินไปด้ วยดีอนั เป็ นภาวะของบูรณาการ
โดยสรุ ปความของ “การบูรณาการ” คือ การจัดสรรและระดมสรรพกําลังขององค์กร
ตังแต่
้ วตั ถุดบิ ทรัพยากร บุคลากร กระบวนงานและปั จจัยต่าง ๆ โดยทําให้ เกิดการประสานร่วมกัน
อย่างสอดคล้ อง กลมกลืนกันในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เช่น การผลิต
สินค้ าหรื อให้ บริการที่ลกู ค้ าพึงพอใจ
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และในงานวิจยั ครัง้ นี ้การบูรณาการหมายถึงการพัฒนาควบคู่กนั ไปทังด้
้ านสิ่งแวดล้ อม
ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม และด้ านวัฒนธรรม และด้ านจิตสํานึก และยังมีการบูรณการกับ 4 กลุ่ม
ประชากร ได้ แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยว

7.แนวคิดด้ านการตลาด
7.1 การตลาด และภาพรวมการตลาด
ในการทํ า ธุ รกิ จใด ๆ นัน้ จํ าเป็ นต้ อ งมี ก ารทํ า การตลาดเพื่ อให้ ธุ รกิ จนัน้ ดํ า เนิ นไปใน
ทิศทางที่จะสร้ างกําไรหรื อผลประกอบการที่น่าพอใจแก่ผ้ ดู ําเนินกิจการ ดังที่ได้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญได้ ให้
คําจํากัดความและภาพรวมของการตลาดไว้ ดงั นี ้
ฟิ ลิปป์ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ.2541 : 5; อ้ างอิงจาก Philip.1994: 6) กล่าวว่า
การตลาดเป็ นกระบวรการทางสังคม และการบริ หาร (Social and managerial process) โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ ทําให้ บุคคล และกลุ่มบุคคลได้ รับผลิตภัณฑ์ที่สามารถสนองความต้ องการ โดย
ใช้ เครื่ องมือ คือ การสร้ าง การเสนอ และการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่ากับบุคคลอื่น
นอกจากนี ้ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546). ยังได้ อธิบายถึงองค์ประกอบของการตลาด
ว่าจะต้ องประกอบด้ วย (1) การวิเคราะห์เกี่ยวกับความจําเป็ น (Needs) ความต้ องการ (Wants)
และความต้ องการซือ้ (Demands) (2) ธุรกิ จต้ องเสนอผลิตภัณฑ์ (Products) เพื่อสนองความ
ต้ องการในข้ อ 1 (3) ผลิตภัณฑ์ต้องมีคณ
ุ ค่า (Value) ต้ องคํานึงถึงต้ นทุน (Cost) ของลูกค้ า หรื อ
ราคาสินค้ าที่ลกู ค้ าซื ้อ และความพึงพอใจของลูกค้ า (Satisfaction) (4) ผลิตภัณฑ์ในข้ อ 2 มีการ
แลกเปลี่ ย น (Exchange) การติ ด ต่อ ธุ ร กิ จ (Transaction)
และการสร้ างความสัม พัน ธ์
(Relationship) กับการตลาด (5) ตลาด (Market) คือ กลุม่ เป้าหมายของการขายผลิตภัณฑ์ในข้ อ
2 (6) กระบวนการตังแต่
้ ข้อ 1-5 เรี ยกว่า กระบวนการตลาด (Market process)
7.2 แนวคิดด้ านผลิตภัณฑ์
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541: 35-36) ได้ ให้ ความหมายของคําว่าผลิตภัณฑ์ว่า หมายถึง สิ่ง
ที่นําเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่
เสนอขายอาจมี ตวั ตน หรื อไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ จึงประกอบด้ วย สินค้ า บริ การ ความคิด
สถานที่ องค์ กร หรื อบุคคล โดยที่ผลิตภัณฑ์ ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ใน
สายตาลูกค้ า จึงจะมีผลทําให้ ผลิตภัณฑ์ขายได้
คอตเลอร์ (Kolter. 2000: 15) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่นําเสนอกับตลาดเพื่อ
ความสนใจ (Attention) ความอยากได้ (Acquisition) การใช้ (Using)
หรื อ การบริ โ ภค
(Consumption) สามารถตอบสนองความต้ องการหรื อความจําเป็ น การตัดสินใจในลักษณะของ
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ผลิตภัณฑ์ และการบริ การที่จะได้ รับ โดยมีองค์ประกอบดังนี ้ คือ ผลิตภัณฑ์หลัก รู ปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ า การบรรจุภณ
ั ฑ์ ผลิตภัณฑ์ควบ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
และศักยภาพของผลิตภัณฑ์
7.3 การสร้ างภาพลักษณ์ ตราสินค้ า (Branding) และกลยุทธ์ ตราสินค้ า (Brand Strategy)
คอทเลอร์ และอาร์ มสตอง (Kotler ;& Amstrong.2001: 3) กล่าว ว่าตราสินค้ านัน้
หมายถึง ส่วนประกอบของชื่อ เครื่ องหมายการค้ า สัญลักษณ์ การออกแบบ ซึง่ จะทําให้ ผลิตภัณฑ์
และการบริการของผู้ขายแตกต่างจากคูแ่ ข่ง
เมอเรย์ และดอริ สโคล (สุวิมล แม้ นจริ ง 2546: 173-174; อ้ างอิงจาก Murray; &
O’Driscoll.1996: 293) กล่าวว่า ตราสินค้ าหนึง่ ๆ จะมีบทบาทที่แตกต่างกันไปตามกลุม่ ของลูกค้ า
และโอกาสในการซื ้อ โดยทั่วไปแล้ วตราสินค้ ามีหน้ าที่ดงั นี ้ คือ 1. การอํ านวยความสะดวก ตรา
สินค้ าจะทําให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อได้ ง่าย เนื่องจากผู้บริ โภคมีแนวโน้ มที่จะซื ้อสินค้ าที่มีชื่อคุ้นหู 2.
การให้การรับประกัน ตราสินค้ าเป็ นการรับประกันทางอ้ อม กล่าวคือ ตราสินค้ าจะสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ บู ริ โภค 3. การบ่งบอกถึงลักษณะส่วนบุคคล การเลือกตราสินค้ าสามารถบ่งบอกถึง
รสนิยม และบุคลิกภาพของผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะการเลือกตราสินค้ าที่มีชื่อเสียง
สุวิมล แม้ นจริ ง กล่าวว่า ตราสินค้ ามีประโยชน์ทงต่
ั ้ อผู้บริ โภค และผู้ผลิต ด้ านผู้บริ โภค
นัน้ ตราสินค้ าบ่งบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และผู้บริ โภคจะเลือกซื ้อสินค้ าที่ สามารถสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ให้ แก่พวกเขาได้ ด้ านผู้ผลิตนันตราสิ
้
นค้ าจะช่วยให้ การดึงดูดลูกค้ าที่มีความซื่อสัตย์
ต่อตราสินค้ า
คอทเลอร์ และอาร์ มสตอง (สุวิมล แม้ นจริ ง 2546: 178-179; อ้ างอิงจาก Kotler ;& Amstrong.
2001: 308) กล่าวว่า การกําหนดกลยุทธ์ ตราสินค้ านันมี
้ 4 วิธี คือ การขยายสายการผลิตภัณฑ์
(Line Extensions) การขยายตราสินค้ า (Brand Extensions) การใช้ หลายตรา (Multibrands)
และการใช้ ตราใหม่ (New Brands)
- การขยายสายผลิตภัณฑ์ คือ การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ าไปยังตราสินค้ าเดิมที่ประสบ
ความสําเร็จไปแล้ ว อาจเป็ นการเพิ่มรสชาติใหม่ สีสนั ใหม่ หรื อส่วนผสมใหม่
- การขยายตราสินค้ า คือ การนําตราสินค้ าที่ประสบความสําเร็ จแล้ วมาใช้ เพื่อแนะนํา
ผลิตภัณฑ์ใหม่สตู่ ลาด
- การใช้ ห ลายตรา คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขึน้ มาสองตราหรื อมากกว่า เพื่ อใช้ กับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน เป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการซื ้อ และเพิ่มส่วนแบ่งกาตลาดให้ พื ้นที่ของ
ร้ านค้ าปลีกย่อย
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- การใช้ ตราใหม่ ถ้ าผู้ผลิตเห็นว่าตราเดิมนันไม่
้ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ หรื อ ตราเดิมจะ
ไปดึงยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ ก็จะทําการสร้ างตราใหม่ขึ ้นมา
7.4 สาระสําคัญของแผนการตลาดการท่ องเที่ยว ประจําปี 2551
แผนการตลาดการท่องเที่ ยวของการท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจํ า ปี
2551 ได้ ดําเนินการภายใต้ กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ดงั นี ้
1. กรอบนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้ องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเศรษฐกิจพอเพียง
คือ มุ่ง เน้ นการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ยวเป็ นแหล่งท่อ งเที่ ย วคุณภาพ เน้ นการนํ าเสนอเอกลัก ษณ์
วัฒนธรรมไทย ควบคูไ่ ปกับการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม และธรรมชาติ
2. กรอบนโยบายของคณะกรรมการ ททท. ซึง่ ได้ ให้ ความสําคัญต่อบทบาทของการ
ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ช่ ว ยพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนทั่ว ภูมิ ภ าค เป็ นเครื่ อ งมื อ สํ า คัญ ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย โดยส่งเสริ มให้ การท่องเที่ยวเติบโตอย่างยัง่ ยืนภายใต้ ความเข้ มแข็ง
ของ Brand และเอกลักษณ์ของประเทศไทย และจะต้ องสร้ างสมดุลทังด้
้ านเศรษฐกิจ สร้ างสรรค์
ประโยชน์ตอ่ สังคม ภายใต้ จิตสํานึกของการรักษาสิง่ แวดล้ อม และความภูมิใจในชาติ
3. กรอบยุทธศาสตร์ การส่งเสริ มการท่องเที่ยวในระยะ 5 ปี (2550-2554) ของ ททท.
คื อ มุ่ง เน้ น พัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้ เ ป็ นแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วคุณ ภาพ เน้ น การนํ า เสนอเอกลัก ษณ์
วัฒ นธรรมไทย ควบคู่ไ ปกับ การอนุรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และธรรมชาติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย ว
สามารถพัฒนาไปได้ อย่างยัง่ ยืน และสามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก
โดยผนวกแนวคิดดังกล่าวร่วมกับแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริ โภค
ของนักท่องเที่ ยว ที่ เริ่ มให้ ความสนใจกับการท่องเที่ ยวอย่างรู้ คุณค่า โดยเฉพาะวิถีชีวิตท้ องถิ่น
ขณะเดียวกันสถานการณ์โลกกําลังประสบปั ญหาสภาวะโลกร้ อน นักท่องเที่ยวหลายกลุม่ หันมาใส่
ใจในธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ต้ อ งการสัม ผัส ธรรมชาติ ให้ ค วามสํ า คัญ กั บ สุข ภาพ และ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว กลุม่ เพื่อน ราคาจึงมิใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจออกเดินทาง ลักษณะ
การเดินทางจึงเป็ นไปอย่างยืดหยุ่น มีความเป็ นส่วนตัวภายในกลุม่ ตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกของ
สื่ออิเ ล็กทรอนิ ก ส์ ได้ เ ข้ า มามีบ ทบาทในธุรกิ จการเดิน ทาง และการท่อ งเที่ ย วสูง ขึน้ ตามลํ า ดับ
ประกอบกับความพร้ อมด้ านสินค้ า และบริ การของไทย ซึง่ ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เชิงบวกและมี
ความพร้ อมที่จะแข่งขันได้ สงู ขึ ้น โดยประเทศไทยติดอันดับ 1 ในประเภทแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
คุ้ม ค่า เงิ น ทัง้ ภาพลัก ษณ์ ด้านการท่อ งเที่ ย วทางทะเล บัน เทิ ง และอาหาร การมี ฐ านรากทาง
วัฒนธรรมที่แท้ จริ ง และดังเดิ
้ ม รวมทังเป็
้ นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน และการจับจ่ายสินค้ า
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7.5 เจ็ดแนวทางสร้ างความสุข (7 Amazing Wonders)
1) วิถีไทย “หัวใจแผ่นดิน” (The World’s Friendliness Culture):สื่อถึงความหมาย
เป็ นตัวตนของคนไทย วิถีชีวิตที่มีความเรี ยบง่าย สงบ เป็ นเสน่ห์ของไทย และทําให้ ประเทศไทยมี
ความต่างที่เหนือชันกว่
้ าคู่แข่งอื่น ๆ ของกลุ่มสินค้ าที่ ททท.จะนําเสนอเพื่อสะท้ อนแนวคิดได้ แก่
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาหารไทย เทศกาลประเพณี และแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตต่าง ๆ เช่น
รํ าไทย มวยไทย แกะสลักผัก ผลไม้ เกษตรกรรม ดํานา เทศกาลลอยกระทง เทศกาลสงกรานต์
เทศกาลร่มบ่อสร้ าง และงานเทศกาลแข่งเรื อยาว เป็ นต้ น
2) มรดกแห่งแผ่นดิน (Land of Heritage and History) นําเสนอกลุ่มสินค้ าด้ าน
วัฒนธรรมไทย ที่สร้ างความภูมิใจในความเป็ นชาติ และพร้ อมที่จะอวดสูส่ ายตาชาวโลก กลุ่มสินค้ า
เหล่านี ้ได้ แก่ สถานที่ซงึ่ เป็ นมรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวทางประวัตศิ าสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา
รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น วัดพระศรี รัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วัดพระ
ธาตุพนม เป็ นต้ น
3) หลากหลายทะเลไทย (Sun Surf and Serenity) ความแต่งต่างที่หลากหลายของ
ทะเลไทย สามารถสร้ างความสุข และตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยวได้ ทกุ รูปแบบ เช่น
พัทยา หัวหิน ภูเก็ต กระบี่ สมุย
4) ชีวิตร่ วมสมัย ความสุขใจที่แตกต่าง (Your Senses with Unique Trends)
นําเสนอกลุม่ สินค้ า บริ การที่สอดคล้ องตามกระแสนิยม ซึง่ เป็ นจุดขายด้ วยรูปแบบที่ทนั สมัย แปลก
ตาในแนว Chic, Hip, Modern ทังร้้ านอาหาร แหล่งช้ อบปิ ง้ บูตคิ โฮเทล
5) รักษ์ ห่วงใย ใส่ใจธรรมชาติ (The Beauty of Nature Wonders) สร้ างความ
ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้ อม ด้ วยรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Green Tourism) การ
ท่องเที่ยวแบบประหยัดพลังงาน เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวยอมรับประเทศไทยในฐานะที่ห่วงใยธรรมชาติ
และเกิดความเข้ าใจคุณค่าของการเป็ นผู้ห่วงใยสิ่งแวดล้ อม เช่น ดํานํ ้าเก็บขยะ ปลูกปะการังใต้ นํ ้า
ผจญภัยหัวใจสีเขียว เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิง่ แวดล้ อม กิจกรรมจักรยานเสือภูเขานานาชาติ
6) สุขภาพนิยม (The Beauty of wellness and wellbeing) ให้ ความสําคัญต่อ
สุขภาพทังกาย
้
และใจ เช่น สปา สมาธิ บริ การทางการแพทย์ และเสริมความงามที่ทนั สมัย
7) เทศกาลความสุข สีสนั หรรษา (The Land of Year Round Festivities) กิจกรรม
ท่องเที่ยวที่ควบคูไ่ ปกับความสนุกสนาน รื่ นเริ ง และความบันเทิง โดยนําเอางานเทศกาลระดับโลก
และระดับนานาชาติต่าง ๆ เป็ นปั จจัยดึงดูดความสนใจเชิญชวนนักท่องเที่ ยว และสื่อมวลชน
ต่างชาติ เช่น กอล์ฟจอห์นนี่ วอล์คเกอร์ คลาสสิค กอล์ฟรอยัล โทรฟี่ การแข่งเรื อใบ เป็ นต้ น
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8. แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ และการวางแผนพัฒนาประเทศ
8.1 การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)
8.1.1 ยุทธศาสตร์ (Strategy)
คํ า ว่ า กลยุ ท ธ์ ใ นภาษาไทยนั น้ หากเป็ นคํ า ศัพ ท์ ที่ ใ ช้ ในทางทหาร หมายถึ ง
แนวทางในการต่อสู้แข่งขัน ในบางแห่งก็มีผ้ ใู ช้ ว่า ยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตามในทางธุรกิจมีความ
นิยมใช้ คําว่า กลยุทธ์ มากกว่า ยุทธศาสตร์ ความหมายของกลยุทธ์มีผ้ ใู ห้ ความหมายไว้ ดงั นี ้
ดนัย เทียนพุฒ (2540 : 14) กล่าวว่า กลยุทธ์ คือ วิธีการออกแบบให้ เหมาะสม
ต่อการกําหนดจุดมุง่ หมายปลายทางของธุรกิจในอนาคต หรื อสิง่ ที่ธุรกิจต้ องการจะเป็ นในอนาคต
ธงชัย สันติวงศ์ (2539 : 73) กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง เป้าหมายต่าง ๆ และ
วัตถุประสงค์พื ้นฐานทังหลายขององค์
้
การรวมทังแผนงานหลั
้
กต่าง ๆ ที่ซงึ่ ได้ มีการจัดทําขึ ้นมาเพื่อ
จะนํามาปฏิบตั ิให้ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังกล่าว ตลอดจนแบบวิธีการที่สําคัญ
เกี่ยวกับการแบ่งสรรทรัพยากรทังหลายที
้
่นํามาใช้ เพื่อทําให้ องค์การปรับตัวสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้ อม
ศิริว รรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2546 : 41) กล่า วว่า กลยุท ธ์ (Strategy) เป็ น
รู ปแบบของการกระทําซึ่งผู้จดั การใช้ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ เป็ นกลยุทธ์ ที่เป็ นจริ ง
ซึง่ บริ ษัทได้ วางแผนไว้ และใช้ โต้ ตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
สมยศ นาวีการ (2542 : 3) กล่าวไว้ ว่า กลยุทธ์ จะอธิบายถึงวิธีการที่องค์การจะ
ดําเนินตามวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้ อปุ สรรคและโอกาส ภายในสภาพแวดล้ อมภายนอก
และทรัพยากร และความสามารถภายในองค์การกลยุทธ์ จะให้ ความเข้ าใจพื ้นฐานว่าองค์การจะ
แข่ ง ขัน อย่ า งไร ตัว กํ า หนดกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก รมี อ ยู่ 3 อย่ า ง คื อ สภาพแวดล้ อ มภายนอก
สภาพแวดล้ อมภายใน และวัตถุประสงค์ขององค์การ
กิ่ ง พร ทองใบ (2546 : 4) ได้ ให้ ค วามหมายกลยุท ธ์ ไ ว้ ว่า กลยุท ธ์ หมายถึ ง
วิธีการที่องค์การเลือก เพื่อจะดําเนินการจากจุดที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ไปยังจุดหมายปลายทางใน
อนาคตที่องค์การกําหนดไว้ กระบวนการกําหนดกลยุทธ์ ทางธุรกิจ เป็ นกระบวนการวางแผนระยะ
ยาวขององค์การธุรกิจที่ต้องมีการประเมินสถานการณ์แวดล้ อมทังภายในและภายนอกองค์
้
การ
อย่างเหมาะสมเพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน จากนันจึ
้ งพิจารณาพัฒนาทางเลือกที่ดีที่สดุ ใน
การเปลี่ยนแปลงองค์การจากจุดปั จจุบนั ไปสูต่ ําแหน่งที่องค์การต้ องการในอนาคต
ถึงแม้ ในทางธุรกิ จมีความนิ ยมใช้ คํา ว่า กลยุทธ์ มากกว่า ยุทธศาสตร์ แต่ใน
ขณะเดียวกันภาคราชการได้ ใช้ คําว่า ยุทธศาสตร์ แทนคําว่ากลยุทธ์ โดยมีบทบาทที่ครอบคลุม
มากกว่าและรวมถึงความหมายที่เชื่อมโยงถึงกระบวนการการวางแผนที่ให้ ความสําคัญกับการ
มองไปในอนาคต ผู้วิจยั จึงได้ เลือกใช้ ความหมายของคําว่าแผนยุทธศาสตร์ แทนคําว่าแผนกลยุทธ์
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8.1.2 ความหมายการวางแผนยุทธศาสตร์
ธงชัย สันติวงษ์ (2539 : 74-75) ได้ ให้ ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ ใน
ความหมายกว้ างๆ ว่าเป็ นการวางแผนที่มงุ่ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่กําลังจะเกิดขึ ้น
ในสภาพแวดล้ อม โดยการวางแผนพัฒนาให้ องค์การปรับการทํางานเพื่อให้ สามารถมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาทุกขณะที่ก้าวไปในอนาคต การวางแผนกลยุทธ์ มีกลไกหลาย
ประการประกอบอยู่ คือ
1. เป็ นการวางแผนปรับทิศทางขององค์กรไปสู่วตั ถุประสงค์ใหม่ที่จะสอดคล้ อง
กับสภาพแวดล้ อมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป
2. เป็ นการวางแผนการใช้ ทรัพยากรขององค์การเพื่อพัฒนาระบบการทํางานต่าง ๆ
ทัง้ ระบบการผลิ ตและการขาย การนํ าเอาเทคโนโลยี มาใช้ ตลอดจนการบริ หารงานต่าง ๆ ให้
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นรูปแบบและระบบการทํางานใหม่ๆ ที่มีผลให้ สภาพและระบบการทํางานเดิมต้ อง
ถูกปรับหรื อยกเลิกไป แล้ วทดแทนด้ วยเครื่ องจัก ระบบ และวิธีการทํางานใหม่ๆ ที่นําเข้ ามาทดแทน
3. เป็ นการวางแผนที่มีการวิเคราะห์ พิจารณาในเชิงกลยุทธ์ ต่าง ๆ ที่ มุ่งจะให้
องค์การประสบความสําเร็ จมากที่สดุ ดีที่สดุ โดยประหยัดการใช้ ทรัพยากรมากที่สดุ ด้ วย
กิ่งพร ทองใบ (2546 : 8) ได้ กล่าวถึงการวางแผนกลยุทธ์ว่าเป็ นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ และจะต้ องมีขนั ้ ตอนของการนํากลยุทธ์ ไปปฏิบตั ิ รวมถึงการ
ควบคุมประเมิ นกลยุท ธ์ ด้วย ซึ่งเป็ นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ ได้ วิธีการที่ ดีที่สุดสําหรั บ
องค์การ
ดํารง วัฒนา (2548 : ออนไลน์) ได้ ให้ ความหมายของแผนยุทธศาสตร์ วา่
1. เอกสารที่ระบุ วิสยั ทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategies)
ต่าง ๆ ในการดําเนินงานขององค์การหนึง่ ๆ
2. เป็ นแผนระยะยาว ที่บอกถึงทิศทางการดําเนินงานขององค์การ สําหรับใช้ เป็ น
เครื่ องมื อในการประสานงาน และกํ ากับติดตามดําเนิ นงานในส่วนงานต่าง ๆ ขององค์ การให้
เป็ นไปในทิศทาง และจังหวะเวลาที่สอดคล้ องกัน
3. เป็ นเอกสารที่จัดทําขึน้ จากการวิเคราะห์ สภาพการณ์ ภายนอกและภายใน
องค์การ เพื่อคาดคะเนแนวโน้ มของสถานการณ์ และกําหนดแนวทางการดําเนินการขององค์การ
ให้ สอดคล้ องเหมาะสมกับแนวโน้ มของสถานการณ์ดงั กล่าว
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จากการศึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์ ในประเทศไทยเริ่ มขยายกรอบการนําไปปฏิบตั ิใช้
กว้ างขวางและแพร่หลายมากยิ่งขึ ้น จากหน่วยงานของเอกชนเป็ นหลักจนกระทัง่ สูท่ กุ หน่วยงานของ
ภาครัฐ ต้ องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และกระบวนการทํางานของตนใหม่ เห็นได้ จากรัฐบาลได้ มีมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ 6 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบให้ ทุกจังหวัดใช้ รูปแบบการบริ หารแบบบูรณา
การในคําของบประมาณปี พ.ศ.2547 (ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2546) เป็ นต้ นมา แต่ละจังหวัดต้ อง
เรี ยนรู้ที่จะวางแผนในรูปแบบของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Planning) และต้ องพยายาม
พัฒนาไปสู่ความยัง่ ยืนและแบบบูรณาการ สําหรับการท่องเที่ยวนันการวางแผนเชิ
้
งยุทธศาสตร์ เป็ น
ตัวแปรที่จะทําให้ การเพิ่มขึ ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ ้น
ด้ วย อี กทัง้ ยังต้ องปรั บกลยุทธ์ เพื่อให้ เกิ ดความพัฒนาที่ ยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ ยวและชุมชนใน
ท้ องถิ่นนันโดยในการวางแผนกลยุ
้
ทธ์นนประกอบไปด้
ั้
วยกระบวนการต่าง ๆ คือ
8.1.3 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
การวางแผนยุทธศาสตร์ มีกรอบแนวทางการดําเนินงานโดยละเอียดที่แตกต่างกัน
ออกไปตามกรอบแนวทางของนักวิชาการ หรื อของหน่วยงานแต่ละแห่ง ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ (2544 : 15-17) ได้ กล่าวถึงกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ไว้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม เป็ นการพิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อมขององค์ ก ารทั ง้ ภายนอกและภายในอย่ า งรอบคอบ เพื่ อ ค้ นหาโอกาส
(Opportunities) อุ ป สรรค (Threats) จุ ด เด่ น (Strengths) และจุ ด ด้ อย (Weaknesses) ของ
องค์การเพื่อที่ผ้ ูบริ หารจะได้ สามารถกําหนดภารกิจและเป้าหมายของกิจการได้ อย่างเหมาะสม
หลังจากนันจะได้
้
พิจารณากําหนดกลยุทธ์ ต่าง ๆ เพื่อให้ การดําเนินงานขององค์การบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอกมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ นหาโอกาสและ
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน ซึ่งเกิ ดจากสภาพแวดล้ อมทั่วๆ ไป เช่น เศรษฐกิ จ สังคม การเมือง
กฎหมาย เทคโนโลยี และสภาพแวดล้ อมภายในมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ นหาจุดเด่นและจุดด้ อยจาก
การดําเนินงานในด้ านต่าง ๆ ขององค์กรเอง เช่น การดําเนินงานด้ านการตลาด การผลิต การเงิน
และการบัญชี เป็ นต้ น ในการวางแผนกลยุทธ์ผ้ บู ริหารจะต้ องพยายามหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคต่อการดําเนินงาน โดยใช้ จุดเด่นของกิจการมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ลดจุดด้ อย
หรื อ เปลี่ ย นจุ ด ด้ อยให้ เป็ นจุ ด เด่ น ให้ ได้ เพื่ อ ให้ การดํ า เนิ น งานขององค์ ก รเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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ขันตอนที
้
่ 2 การกํ าหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) เป็ นการกํ าหนดเป้าหมายกว้ างๆ ของ
องค์กรถึงสิง่ ที่ต้องการในอนาคต โดยยังไม่ได้ กําหนดวิธีการในการดําเนินการไว้ วิสยั ทัศน์เป็ นสิ่งที่
ทําให้ ทราบถึงทิศทางขององค์กรในอนาคต นอกจากนันจะเป็
้
นแนวคิดที่ใช้ เป็ นแนวทางในการชี ้นํา
ว่าองค์กรพยายามจะทําอะไรและจะเป็ นอะไร
ขัน้ ตอนที่ 3 การกํ า หนดภารกิ จ (Mission) เพื่ อระบุขอบเขตการดําเนิ นงานของ
องค์กรโดยมีการกําหนดไว้ เป็ นข้ อความภารกิจ (Mission Statement) เพื่อกําหนดทิศทางของ
องค์กรในอนาคต โดยทัว่ ไปข้ อความภารกิจจะมุง่ เน้ นประเด็นที่แสดงออกอย่างชัดเจน และมีความ
เฉพาะเจาะจงในคุณลักษณะของแต่ละหน่วยขององค์กรว่ามีอะไรบ้ าง
่ 4 การกําหนดเป้าหมาย (Goals) เป็ นการกําหนดผลลัพธ์ ที่องค์การคาดหวัง
ขันตอนที
้
ไว้ หรื อเป็ นจุดม่งหมายที่องค์กรต้ องการจะบรรลุ เป้าหมายจะเป็ นสิ่งที่ทําให้ ภารกิจขององค์กรเป็ น
จริ งยิ่งขึ ้น
ขันตอนที
้
่ 5 การกํ าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) วัตถุประสงค์ คือ สิ่งที่องค์กร
ต้ องการที่จะบรรลุ แต่จะมีรายละเอียดที่มากกว่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์เป็ นสิ่งสําหรับองค์กรที่จะ
ใช้ เป็ นแนวทางขันพื
้ ้นฐานสําหรับการวางแผน การจัดองค์กร การจูงใจ และการควบคุม รวมทัง้
เป็ นตัวกําหนดแนวทางในการดําเนินงานให้ บรรลุจดุ มุง่ หมาย
ขัน้ ตอนที่ 6 การกํ า หนดนโยบาย (Policies) เป็ นการกํ า หนดแนวทางในการ
ดําเนินงานขององค์กรอย่างชัดเจน เพื่อให้ ยทุ ธศาสตร์ ที่กําหนดไว้ บรรลุผลตามที่ต้องการ
ขันตอนที
้
่ 7 การกําหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) การกําหนดยุทธศาสตร์ จะเกี่ยวข้ อง
กับ การกํ า หนดแนวทางปฏิ บัติ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบรรลุผ ลตามวัต ถุป ระสงค์ โดยทั่ว ไป
ยุทธศาสตร์ จะมี 3 ระดับ ได้ แก่ 1) ยุทธศาสตร์ ระดับองค์การ (Corporate Strategy) มักถูกกําหนด
โดยผู้บริ หารระดับสูงกลยุทธ์ ระดับนีถ้ ูกกํ าหนดเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์ การ มีการ
ตัดสินใจในเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับการกํ าหนดทิศทางขององค์การนัน้ ๆ 2) ยุทธศาสตร์ ระดับธุรกิจ
(Business Level Strategy) เป็ นกลยุทธ์ที่จะทําให้ กลยุทธ์ระดับองค์การบรรลุผล สิ่งสําคัญของกล
ยุท ธ์ ร ะดับ นี ้ คื อ เป็ นการค้ น หาวิ ธี ก ารแข่ ง ขัน ให้ กับ แต่ ล ะธุ ร กิ จ ที่ อ งค์ ก ารดํ า เนิ น งานอยู่ 3)
ยุทธศาสตร์ ระดับหน้ าที่ทางธุรกิจ (Functional Level Strategy) เป็ นกลยุทธ์ที่ถกู กําหนดขึ ้นตาม
หน้ าที่ตา่ ง ๆ ขององค์กร เพื่อที่จะทําให้ การดําเนินงานบรรลุผลตามกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
พิบลู ทีปะปาล (2546 : 12-19) ได้ อธิบายถึงขันตอนของการวางแผนกลยุ
้
ทธ์ไว้ ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การตรวจสอบสภาพแวดล้ อม (Environmental Scanning) เป็ นการ
การ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุปัจจัยเชิง
ประเมินสภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอกขององค์
้

57

ยุทธศาสตร์ (Strategic Factors) ซึ่งจะเป็ นปั จจัยที่ กําหนดอนาคตขององค์กร การวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ มภายนอกเป็ นการวิ เ คราะห์ ตัว แปร 2 ตัว ได้ แ ก่ โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) ซึง่ อยู่ภายนอกองค์กร ไม่สามารถควบคุมได้ ในระยะสันและเป็
้
นปั จจัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีผลกระทบต่อองค์กรโดยตรง ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในเป็ น
การวิเคราะห์ปัจจัยอีก 2 ตัว ได้ แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กร
ซึง่ ประกอบด้ วย โครงสร้ างวัฒนธรรม และทรัพยากร
ขันตอนที
้
่ 2 การกําหนดพันธกิจ (Mission) เป็ นการกําหนดความมุ่งหมายหรื อเหตุผล
ที่องค์กรได้ จดั ตังขึ
้ ้นมา พันธกิจจะบอกถึงความมุ่งหมายพื ้นฐานที่เป็ นเอกลักษณ์ ชดั เจนที่ทําให้
องค์กรมีความแตกต่างจากองค์กรอื่น
ขัน้ ตอนที่ 3 การกํ า หนดวัต ถุป ระสงค์ (Objectives) เป็ นการกํ า หนดเป้ าหมายที่
องค์กรต้ องการที่จะบรรลุ ซึง่ ควรกําหนดในรูปแบบของปริ มาณหรื อตัวเลขที่ชดั เจนที่สามารถวัดได้
ขันตอนที
้
่ 4 การกําหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) เป็ นการกําหนดแผนแม่บทเพื่อให้ เห็น
ว่าองค์กรจะดําเนินการอย่างไรเพื่อให้ บรรลุพนั ธกิจและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ กลยุทธ์ จะเป็ น
การนําข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขันมาใช้ มากที่สุด ในขณะเดียวกันจะลดข้ อเสียเปรี ยบทางการ
แข่งขันให้ เหลือน้ อยที่สดุ ยุทธศาสตร์ โดยทัว่ ไปแบ่งออกได้ เป็ น 3 ระดับ คือ 1) ยุทธศาสตร์ ระดับ
บริ ษัท (Corporate Strategy) เป็ นยุทธศาสตร์ ที่แสดงให้ เห็นทิศทางการดําเนินงานขององค์กร
โดยรวม 2) ยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Strategy) เป็ นกลยุทธ์ ที่ม่งุ เน้ นการสร้ าง
ความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันขององค์กร 3) ยุทธศาสตร์ ระดับหน้ าที่ (Functional Strategy) เป็ น
ยุทธศาสตร์ ที่ม่งุ เน้ นการปรับปรุ งประสิทธิภาพการปฏิบตั ิการ ทังในแง่
้
กิจกรรมและกระบวนการ
ดําเนินงาน เพื่อให้ การใช้ ทรัพยากรที่จดั สรรมาให้ เกิดประโยชน์มากที่สดุ
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ดํารง วัฒนา (2548, ที่มา http://www.ops.moc.go.th/pcni/Stratehie%20manaul.htm)
ได้ กล่าวถึงขันตอนวงจรการจั
้
ดทําแผนยุทธศาสตร์ ดงั ต่อไปนี ้
การวางแผนกลยุทธ์
ระบุวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ระยะยาว กําหนดยุทธศาสตร์ และตัวชี ้วัดผลงาน
กําหนดกรอบเวลาและทรัพยากรเพื่อสู่
ความสําเร็ จระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ

การประเมินผลสําเร็จของแผนงาน
ประเมินผลสําเร็ จของแผนกลยุทธ์โดยรวม
ภายหลัง ดําเนินการครบรอบตามกรอบเวลาที่
กําหนดเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงและ
จัดทําแผนกลยุทธ์ในรอบเวลาต่อไป

การวางแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี
การกําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
กําหนดตัวชี ้วัดผลงานและเป้าหมายระบุความต้ องการ
ทรัพยากรที่มผี ลต่อความสําคัญของเป้าหมายวัตถุประสงค์

(Annual Perfomance Report Plan)

การจัดทํารายงานผลงานประจําปี
การควบคุม ตรวจสอบผลการดําเนินงานและ
จัดทํารายงานที่ระบุถึงผลลัพธ์และผลงาน
เป้าหมาย โดยเปรี ยบเทียบกับเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ใน Balanced

ภาพประกอบ 7 วงจรการวางแผนยุทธศาสตร์
ที่มา : ดํารง วัฒนา. (2548). คู่มือการจัดทํ าแผนยุทธศาสตร์ สําหรับหน่วยงานภาครัฐ
(ออนไลน์)
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8.2 การวางแผนพัฒนาประเทศ
8.2.1 วาระแห่ งชาติ
การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจําเป็ นต้ องมีการพัฒนาให้ สอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) โดยเสริ มสร้ างความ
แข็งแกร่งของโครงสร้ างของระบบต่างๆ ให้ มีศกั ยภาพ และสร้ างฐานความรู้ให้ เป็ นภูมิค้ มุ กันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ อย่างรู้เท่าทัน ควบคูไ่ ปกับการกระจายการพัฒนาที่เป็ นธรรม และเสริ มสร้ าง
ความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม และความเข้ มแข็งของชุมชนท้ องถิ่น พร้ อมทังฟื
้ น้ ฟูและ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้ อมให้ คงความสมบูรณ์เป็ นรากฐานการพัฒนาที่
มัน่ คง และเป็ นฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย อันจะนําไปสู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืน โดยมียทุ ธศาสตร์ การพัฒนาที่สําคัญ ดังนี ้
วิสัยทัศน์ ประเทศไทย
มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมี
คุณธรรมนํ าความรอบรู้ รู้ เท่าทันโลก ครอบครั วอบอุ่น ชุมชนเข้ มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี
คุณภาพ เสถี ยรภาพ และเป็ นธรรม สิ่งแวดล้ อมมี คุณภาพและทรั พยากรธรรมชาติที่ยั่งยื น อยู่
ภายใต้ ร ะบบบริ ห ารจัด การประเทศที่ มี ธ รรมาภิ บ าล ดํ า รงไว้ ซึ่ ง ระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้ อย่างมีศกั ดิ์ศรี ” โดยกําหนดแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาประเทศ ดังนี ้ คือ
1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สงั คมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรี ยนรู้ ให้ ความสําคัญกับ
1.1 การพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ธรรมนําความรู้ เกิดภูมิค้ มุ กัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูก่ บั
การพัฒนาการเรี ยนรู้ของคนทุกกลุม่ ทุกวัยตลอดชีวิต เริ่ มตังแต่
้ วยั เด็กให้ มีความรู้พื ้นฐานเข้ มแข็ง
มีทกั ษะชีวิตพัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ พร้ อมก้ าวสู่
โลกของการทํางานและการแข่งขันอย่างมีคณ
ุ ภาพ สร้ างและพัฒนากําลังคนที่เป็ นเลิศโดยเฉพาะ
ในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริ มให้ คนไทยเกิดการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต จัดการองค์ความรู้ทงภู
ั ้ มิปัญญาท้ องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ตงแต่
ั ้ ระดับชุมชนถึงประเทศ
สามารถนําไปใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1.2 การเสริ มสร้ างสุขภาวะคนไทยให้ มีสขุ ภาพแข็งแรงทังกายและใจ
้
และอยู่ใน
สภาพแวดล้ อมที่น่าอยู่ เน้ นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
การฟื น้ ฟูสภาพร่ างกายและจิตใจ เสริ มสร้ างคนไทยให้ มีความมัน่ คงทางอาหารและการบริ โภค
อาหารที่ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
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1.3 การเสริ มสร้ างคนไทยให้ อยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างสันติสุข มุ่งเสริ มสร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอย่างมัน่ คงทัง้ ในระดับ
ครอบครัวและชุมชนพัฒนาระบบการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุม
ทัว่ ถึง สร้ างโอกาสในการเข้ าถึงแหล่งทุน ส่งเสริ มการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่าอยู่ บนพื ้นฐาน
ของความยุติธรรมในสังคมเสริ มสร้ างกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใช้ กฎหมาย
อย่างจริ งจังควบคู่กบั การเสริ มสร้ างจิตสํานึกด้ านสิทธิและหน้ าที่ของพลเมือง และความตระหนักถึง
คุณค่าและเคารพศักดิศ์ รี ความเป็ นมนุษย์เพื่อลดความขัดแย้ ง
2 ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนและสังคมให้ เป็ นรากฐานที่มนั่ คงของ
ประเทศ ให้ ความสําคัญกับ
2.1 การบริ หารจัดการกระบวนการชุมชนเข้ มแข็ง ด้ วยการส่งเสริ มการรวมตัว ร่ วมคิดร่วม
ทําในรู ปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้ อมของชุมชน มีกระบวนการ
จัดการองค์ความรู้และระบบการเรี ยนรู้ของชุมชนอย่างเป็ นขันตอน
้
มีเครื อข่ายการเรี ยนรู้ทงภายในและ
ั้
ภายนอกชุมชน มีกระบวนการเสริ มสร้ างศักยภาพชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ สามารถ
พัฒนาต่อยอดให้ เกิดประโยชน์ แก่ชุมชนในการนําไปสู่การพึ่งตนเอง รวมทังการสร้
้
างภูมิค้ มุ กันให้
ชุมชนพร้ อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
2.2 การสร้ างความมัน่ คงของเศรษฐกิจชุมชน ด้ วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐาน
ศักยภาพ และความเข้ มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล เน้ นการผลิตเพื่อการบริ โภคอย่างพอเพียงภายใน
ชุมชน สนับสนุนให้ ชมุ ชนมีการรวมกลุม่ ในรูปสหกรณ์ กลุม่ อาชีพ สนับสนุนการนําภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้ องถิ่ นมาใช้ ในการสร้ างสรรค์ คุณค่าของสินค้ าและบริ การและสร้ างความร่ วมมื อกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนสร้ างอาชีพและรายได้ ที่มีการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็ นธรรมแก่ชมุ ชน ส่งเสริ ม
การร่วมลงทุนระหว่างเครื อข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น รวมทังสร้
้ างระบบบ่มเพาะ
วิสาหกิจชุมชนควบคูก่ บั การพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ
2.3 การเสริ มสร้ างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้ อมอย่างสันติและเกื ้อกูล ด้ วยการส่งเสริ มสิทธิชมุ ชนและกระบวนการมีสว่ นร่ วมของชุมชนใน
้
าง
การสงวนอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู พัฒนา ใช้ ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารจัดการ รวมทังการสร้
กลไกในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมในท้ องถิ่น
3 ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจให้ สมดุลและยัง่ ยืน ให้ ความสําคัญกับ
3.1 การปรับโครงสร้ างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้ าและบริ การบน
ฐานความรู้และความเป็ นไทย โดยปรับโครงสร้ างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริ การที่ใช้
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กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์ และห่วงโซ่อุปทาน รวมทัง้ เครื อข่ายชุมชนบนรากฐานของความรู้
สมัยใหม่ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้ างสินค้ าที่มี
คุณภาพและมูลค่าสูง มีตราสินค้ าเป็ นที่ยอมรับของตลาด รวมทังสร้
้ างบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพื่อ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและส่งเสริ มการลงทุนไทยในต่างประเทศตลอดจนการบริ หารองค์
ความรู้ อย่างเป็ นระบบ การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การปฏิรูปองค์กร การ
ปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในด้ านต่างๆ รวมทังการดํ
้
าเนินนโยบายการค้ าระหว่าง
ประเทศให้ สนับสนุนการปรับโครงสร้ างการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
3.2 การสร้ างภูมิค้ มุ กันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริ หารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้ มนั่ คงและสนับสนุนการปรับโครงสร้ างการผลิตโดย
การระดมทุนไปสู่ภาคการผลิตที่มีประสิทธิ ภาพ พัฒนารั ฐวิสาหกิจให้ มีการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพบนหลักการบริ หารจัดการที่ดี เพื่อให้ การใช้ ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพและสวัสดิการ
สูงสุดแก่ประเทศการส่งเสริ มการออมอย่างเป็ นระบบเพื่อเป็ นแหล่งระดมทุนและเป็ นหลักประกันใน
ชีวิตของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อ
ลดการพึง่ พิงการนําเข้ าพลังงานและประหยัดเงินตราต่างประเทศ
3.3 การสนับสนุนให้ เกิดการแข่งขันที่เป็ นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเป็ นธรรม โดยส่งเสริ มการแข่งขันการประกอบธุรกิจในระบบอย่างเสรี เป็ นธรรม และ
ป้องกันการผูกขาด กระจายการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานไปสู่ภมู ิภาคอย่างสมดุลและเป็ นธรรม ให้
ประชาชนเข้ าถึงบริ การได้ อย่างทัว่ ถึง เพียงพอ และสอดคล้ องกับความต้ องการของพื ้นที่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการให้ บริการของระบบการเงินฐานรากให้ สามารถสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ด้ วยการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนให้ เข้ มแข็ง รวมทัง้
ดําเนินนโยบายการคลังเพื่อส่งเสริ มการกระจายรายได้ โดยกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษี การจัดทํา
งบประมาณและการเบิกจ่าย และการก่อหนี ้ภายใต้ กรอบการรักษาวินยั ทางการคลังสูท่ ้ องถิ่น
4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้ างความมัน่ คงของ
ฐานทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อม ให้ ความสําคัญกับ
4.1 การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์ และการใช้ ประโยชน์ โดยพัฒนาระบบฐานข้ อมูลและสร้ างองค์ความรู้ ส่งเสริ มสิทธิชมุ ชนและ
การมีส่วนร่ วมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการร่ วมเพื่ออนุรักษ์ และฟื น้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ ความสําคัญกับการกําหนดเขต และการจัดการเชิงพื ้นที่ภายใต้ การจัดทํา
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ข้ อตกลงกับชุมชนท้ องถิ่นในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ได้ แก่ ดิน นํ ้า ป่ าไม้ ทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่ ง ทรัพยากรแร่ รวมถึงการมีมาตรการหยุดใช้ ทรัพยากรที่สําคัญที่ถกู ทําลายสูงเป็ นการชัว่ คราว
้
ฒนาระบบการจัดการและการ
และการสร้ างกลไกแก้ ปัญหาความขัดแย้ งอย่างสันติวิธี รวมทังการพั
ป้องกันภัยพิบตั ิ
4.2 การสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยการ
ปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริ โภคไปสูก่ ารผลิตและการบริ โภคที่ยงั่ ยืน เพื่อลดผลกระทบ
ต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยกําหนดนโยบายสาธารณะ และใช้ กลไกทาง
้
างตลาดสินค้ าและบริ การที่เป็ นมิตรกับ
เศรษฐศาสตร์ ทงั ้ ด้ านการเงินและการคลัง รวมทังการสร้
สิ่งแวดล้ อม ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริ หารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยผลักดันให้ เกิดระบบประเมินสิ่งแวดล้ อมระดับยุทธศาสตร์ ระบบ
ประเมินผลกระทบทางสังคมและสุขภาพในโครงการพัฒนาของรัฐ หรื อที่รัฐอนุมตั ิให้ เอกชนดําเนินการ
ควบคูก่ บั การยกระดับขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและชุมชนในการบริ หารจัดการ
สิง่ แวดล้ อมตลอดจนมีกลไกกําหนดจุดยืนต่อพันธกรณีและข้ อตกลงระหว่างประเทศด้ านสิง่ แวดล้ อม
4.3 การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยใช้ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางสําคัญ เริ่ มจากการจัดการองค์ความรู้ และสร้ างภูมิค้ มุ กัน การ
คุ้มครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก โดยเฉพาะจากพันธกรณี
ระหว่างประเทศสร้ างระบบการคุ้มครองสิทธิชมุ ชน และการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่เป็ นธรรม ส่งเสริ ม
การใช้ ความหลากหลายทางชี วภาพในการสร้ างความมั่นคงของภาคเศรษฐกิ จท้ องถิ่ นและชุมชน
รวมทังพั
้ ฒนาขีดความสามารถและสร้ างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ
8.2.2 คํ า แถลงนโยบาย 9 ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ของประเทศ
คณะรัฐมนตรี พนั ตํารวจโททักษิ ณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพุธที่ 23 มีนาคม
2548 ว่าด้ วยหลักการ 9 ยุทธศาสตร์ ที่จะปรับพื ้นฐานและนําประเทศไทยไปสูก่ ารเป็ นโลกที่ 1 และ
จะเป็ นกรอบคิดหลักในการดําเนินนโยบายสาธารณะใน 4 ปี ข้ างหน้ าดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ แก้ ปัญหาความยากจน โดยถูกแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ บนกรอบคิด
ที่วา่ ต้ องการเชื่อมการแก้ ปัญหาทุกส่วนเข้ าด้ วยกันอย่างบูรณาการ ได้ แก่ ระดับบุคคล ระดับชุมชน
และ การแก้ ปัญหาในเชิงโครงสร้ าง
2. ยุทธศาสตร์ การศึกษา คือ ยุทธศาสตร์ ที่ทําให้ เศรษฐกิจ และสังคมไทย ก้ าวสู่
สังคมคุณภาพ โดยรัฐยังให้ การสนับสนุนด้ านการสร้ างมิตขิ องการเรี ยนรู้ ทางด้ านสังคม คุณภาพ
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ชีวิต สิ่งแวดล้ อม ศิลปะ และไอที โดยเน้ นการจัดทําศูนย์เรี ยนรู้ ในรู ปแบบต่าง ๆ ทัง้ อุทยานการ
เรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ ด้ านการดีไซน์ ศูนย์ การเรี ยนรู้ ด้ านไอซีที และจัดกิจกรรมสร้ างสรรค์ ประกวด
แข่งขัน จัดหาแห่งความรู้ทางวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตร์ ปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิ จสู่สมดุล เป็ นกระบวนการเพิ่มขี ด
ความสามารถด้ านการแข่งขัน และการสร้ างคุณค่าจากด้ วยความเป็ นไทย ซึง่ จะเป็ นการเติบโตใน
เชิงคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ กบั ภาคธุรกิจ โดยแบ่งเป็ น 3 มุมมอง คือ
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
4. ยุทธศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อมจะมุง่ ให้ เกิดการสร้ างสังคม-เศรษฐกิจที่มีคณ
ุ ภาพ และ
สนับสนุนการใช้ พลังงานสะอาด และการพัฒนาการเกษตรโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
และความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนต่าง ๆ ต่อการพัฒนาการเกษตร ส่วนทางด้ านอุตสาหกรรมรัฐบาลจะให้ ความสําคัญกับการ
จัดการกับปั ญหาขยะอุตสาหกรรม
5. ยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทําให้ ไทยก้ าวสู่
การเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยจะเชื่อมต่อจากการเปิ ดการค้ าในระดับ
ทวิภาคี และเร่ งสร้ างเครื อข่ายในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ าน ซึ่งนอกเหนื อจากด้ านเศรษฐกิ จแล้ ว
เป้าหมายต่อไปคือการเชื่อมโยงในด้ านอื่นๆ ไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น เรื่ องของสาธารณสุข
ศิลปะ และวัฒ นธรรม ทัง้ นี เ้ พื่ อหนุน เนื่ องให้ เ กิ ดพัน ธมิตร และนํ า ไปสู่การพัฒ นาที่ ยั่งยื นของ
ภูมิภาค
6. ยุทธศาสตร์ การบริ หารบ้ านเมืองที่ดีมี 3 ประเด็นหลัก คือ ประการแรก คือ การ
เพิ่มประสิทธิ ภาพข้ าราชการ เพื่อให้ เกิ ดการทํางานเชิงรุ ก บูรณาการและยึดประชาชนเป็ นหัวใจ
ประการที่ สอง คือ การปรั บแก้ ไขกฎหมาย และประการที่ สาม คื อ ยุทธศาสตร์ กํ าจัดการบริ หาร
ราชการอย่างไม่โปร่งใส
7. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาสังคมเป็ นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ ที่
พยายามทําให้ ภาคประชาชนเข้ มแข็ง กระบวนการสร้ างประชาสังคม โดยเน้ นการมีส่วนร่ วมของ
ทุกภาคส่วน จะให้ ความสําคัญกับการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น ทังในด้
้ านการปกครอง และการ
คลัง ส่งเสริ มให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย เพื่อให้ สามารถตรวจสอบการทํางาน
ของภาครัฐ
8. ยุทธศาสตร์ ด้านความมัน่ คงโดยรัฐบาลพยายามเร่ งแก้ ไขปั ญหาความไม่สงบ
เรี ยบร้ อยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยหยุดปั ญหาความรุ นแรง และให้ ความสําคัญกับการ
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สร้ างความเรี ยบร้ อย เสริ มสร้ างการพัฒนาชีวิตและความเป็ นอยู่อย่างยัง่ ยืน เน้ นความสมานฉันท์
และการสร้ างศูนย์ เตือนภัยระดับชาติ เพิ่มศักยภาพของหน่วยข่าวกรอง และการบริ หารรั ฐกิ จ
ในช่วงวิกฤติ
9. ยุทธศาสตร์ แนวนโยบายพื ้นฐานแห่งรัฐเป็ นยุทธศาสตร์ ตามข้ อกํ าหนดของ
รัฐธรรมนูญ เช่นการปกปั กรักษาผลประโยชน์ แห่งชาติ และการดําเนินนโยบายเพื่อให้ เกิดการ
กระจายรายได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
8.2.3 การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ได้ นําหลักการบริ หารเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management) มาประยุกต์ใช้ ตามความเหมาะสม โดยเน้ นหลักการ 3 ประการดังนี ้
(กรมการปกครอง, ส่วนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด, 2546: 50)
1. กระบวนการมีส่วนร่ วม (Participation) จากทุกภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้ องทังภาค
้
ราชการ ภาคเอกชน องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น นักการเมื อง นักวิ ชาการ และชุมชน โดยใช้
กระบวนการประชุมเชิ งปฏิบัติการ (Workshop) ในระดับจังหวัด และการระดมข้ อมูลและความ
คิดเห็นขึ ้นมาจากระดับท้ องถิ่น/ตําบล และอําเภอ ตามลําดับ โดยผ่านระบบตัวแทนของแต่ละระดับ
2. การใช้ ฐานข้ อมูล (Database) ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการมีสว่ น
ร่วม เพื่อให้ การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการแต่ละเรื่ อง/ประเด็น มีความเหมาะสมตรงกับ
้ ้โดยใช้ ระบบเทคโนโลยี
ความเป็ นจริ ง และมีข้อมูลยืนยันที่มีเหตุผล สามารถอธิบายได้ ชดั เจนทังนี
สารสนเทศ (Information Techonlogy System: IT) เป็ นเครื่ องมือจัดทําแสดงผลของข้ อมูล
3. การบูรณาการ (Integration) แผนงาน งาน/โครงการ และกิ จกรรม ของส่ว น
ราชการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ให้ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดวงเงินที่
ได้ รับจัดสรรและคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดต่อประชาชน โดยยึดพื ้นที่เป้าหมายหรื อกลุ่มเป้าหมาย
การพัฒนาเป็ นหลักในการบูรณาการ และควรกําหนดให้ มีหน่วยงานเจ้ าภาพอย่างชัดเจน และ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในลักษณะผู้จดั การโครงการ (Project Manager) โดยเป็ นผู้ประสานงานและ
รับผิดชอบการบริ หารจัดการ
การพัฒนาการท่ องเที่ ยวเป็ นเรื่ องสํ า คัญที่ บรรจุไว้ ในแผนต่า ง ๆ ได้ แก่ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นับตังแต่
้ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2554) จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ใน
ปั จจุบนั รวมทังแผนและโครงการต่
้
าง ๆ จนถึงการวางเป้าหมายของรัฐบาลกลางให้ ประเทศไทยเป็ น
Capital Tourism of Asia การผลักดันยุทธศาสตร์ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” การกําหนดให้
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กรุ งเทพมหานครเป็ น มหานครเมืองแฟชัน่ (Bangkok Fashion City) และเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม
(City of Culture) เป็ นต้ น
การวางแผนยุทธศาสตร์ เป็ นการวางแผนที่จําเป็ นอย่างยิ่งในโลกยุคโลกาภิวตั น์ ซึง่ มี
ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นในสังคมอยู่ตลอดเวลา การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทุก 5 ปี
ที่เคยปฏิบตั ิกันมานัน้ เป็ นการวางแผนที่ขาดการนําสภาพแวดล้ อมทัง้ ภายในและภายนอกเข้ า
มาร่ ว มพิจารณาในการวางแผน ไม่มี ก ารกํ า หนดวิสัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และแนวยุท ธศาสตร์ เ พื่ อ
ปฏิบตั กิ ารให้ บรรลุเป้าประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ รัฐบาลทุกประเทศจึงเปลี่ยนมาเป็ นการวางแผนยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน หน่วยงานและองค์ กรทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน จึงจําเป็ นต้ อง
วางแผนยุท ธศาสตร์ เพราะแผนดัง กล่ า วสามารถนํ า มาปรั บ เปลี่ ย น ให้ เ ข้ า กับ สถานการณ์
สภาพแวดล้ อม สามารถนําแผนมาปฏิบตั ิการด้ วยความยืดหยุ่น เพื่อให้ เกิดผลดีที่สดุ แก่ประเทศ
และองค์กร
8.2.4 การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ั ้ ่บนฝั่ งตะวันออกของภาคใต้ เป็ นจังหวัดที่มีพื ้นที่มากที่สดุ ใน
จังหวัดสุราษฏร์ ธานีตงอยู
ภาคใต้ มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่สําคัญได้ แก่ ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรชีวภาพและนิเวศวิทยา และ
ลุม่ นํ ้า มีลกั ษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้ อนอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมา 26.3 องศาเซลเซียส
การเมืองการปกครองและการบริ หารจัดการภายใต้ การบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณา
การมีการดําเนินงานจังหวัดภายใต้ การบริ หารจัดการของผู้ว่า ซีอีโอ มุ่งเน้ นการบูรณาการและการ
เติ บ โตไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ภาวะเศรษฐกิ จ จั ง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี ขึ น้ กั บ ภาคการเกษตร
(เกษตรกรรม) ภาคอุตสาหกรรม (การผลิต) และภาคการค้ า ส่ง ค้ า ปลี กเป็ นสํา คัญตามลําดับ
ลักษณะโดยทัว่ ไปของสังคมสุราษฏร์ ธานีประชาชนใช้ ชีวิตแบบคนชนบทกึ่งสังคมเมือง ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และนับถือศาสนาพุทธ
ภาคการบริ การและการท่องเที่ยวปี 2548 ขยายตัวเพิ่มขึ ้นกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี
ประกอบกับในช่วงเดือนธันวาคม 2547 เกิดเหตุธรณีพิบตั ิ (สึนามิ) ขึ ้นในจังหวัดชายฝั่ งอันดามัน
ส่งผลให้ นักท่ องเที่ ยวเปลี่ ยนทิ ศทางมาเที่ ยวยังจังหวัดสุราษฏร์ ธานี สูงขึน้ ในส่วนของจํ านวน
นักท่องเที่ยวนัน้ พบว่า มีการเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฏร์ ธานีได้ จดั เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวขึ ้นชื่อของโลกเนื่องเพราะสภาพความสมบูรณ์ทางชีวภาพ ความสวยงามของภูมิทศั น์
ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวกในการเดินทาง การบริการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพียงพอ ทําให้ การ
ท่องเที่ ยวของจังหวัดสุราษฏร์ ธานีสามารถสร้ างรายได้ ให้ กับประชาชนในพื ้นที่รวมถึงรายได้ ของ
จังหวัดด้ วย
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ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม ศักยภาพจังหวัดสุราษฏร์ ธานี (SWOT Analysis)
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
1. ฐานเศรษฐกิจหลากหลายและแข็งแกร่ ง
- ปี 2547 มี ผลิตภัณ ฑ์ ม วลรวมจัง หวัด 64,004 ล้ า นบาท
เป็ นลํ า ดั บ ที่ ส ามของภาคใต้ และมี แ นวโน้ มเติ บ โตสู ง ขึ น้ ทุ ก ปี
เนื่องจากราคายางพาราและศักยภาพในการพัฒนามีสงู กว่าจังหวัด
อื่นๆ ประชากรมีรายได้ เฉลี่ย 70,412 บาท
- การเกษตรมีมลู ค่าร้ อยละ 28.64 ของผลิตภันฑ์มวลรวม
จัง หวัด ที่ สํ า คัญ คื อ ด้ า นกสิ ก รรม ได้ แ ก่ ยางพารา ปาล์ ม นํ า้ มัน
มะพร้ าว เงาะ ทุเรี ยน มังคุด การแปรรู ปสินค้ าการเกษตร การประมง
และปศุสตั ว์
- การท่องเที่ยวและบริการมีมลู ค่าร้ อยละ 23.46 โดยเฉพาะ
เกาะ สมุยมีรายได้ เท่าประเทศ ไม่น้อยกว่าปี ละ 10,000 บาท
- อุต สาหกรรมมี มูล ค่ า ร้ อยละ 10.56 เป็ นอุต สาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตร เช่น การแปรรู ปยางพาราและไม้ ยาง นํ ้ามัน
ปาล์ม อาหารทะเลแช่แข็ง
1. ทําเลที่ตัง้ เป็ นศูนย์ กลางการคมนาคมและการ
ท่ องเที่ยว
- ศูนย์กลางของภาคใต้ ตอนบน ด้ านคมนาคมขนส่งทังทาง
้
บก ทางอากาศ และทางนํ ้า ติดกับทะเลฝั่ งอ่าวไทย ทําให้ มีโอกาส
เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่น รวมทังต่
้ างประเทศ
- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวฝั่ งอ่าวไทยภาคใต้
- ศูนย์กลางการค้ าผลผลิตทางการเกษตร เช่น ยางพารา
ปาล์มนํ ้ามัน อาหารทะเล
2. ทรั พยากรมากมายหลากหลาย
- ทรัพยากรธรรมชาติอดุ มทังผิ
้ วดิน ใต้ ดิน และผิวนํ ้า
ทรัพยากรการท่องเที่ยวธรรมชาติระดับนานาชาติ

1. ทรั พยากรธรรมชาติทัง้ ป่ าไม้ และ
ทางนํ า้ ถู ก ทําลายอย่ า งรวดเร็ ว ทํา ให้ เ ป็ น
จุดขายได้ สัน้ ไม่ ย่ งั ยืน
2. สิ่งแวดล้ อมในแหล่ งท่ องเที่ยวขาด
การจั ด ระเบี ย บ และการจั ด การที่ ดี เช่ น
สิ่งก่ อสร้ าง ปั ญหานํา้ เสียและขยะมูลฝอย
3. ผลิตทางการเกษตรมีต้นทุนการผลิต
สูงและมีราคาตํ่า ขาดการจัดการเกี่ ยวกับ
ผลผลิต แต่ ล ะชนิ ด ให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพและ
ต้ นทุนด้ านการขนส่ งสูง
4. ระบบราชการยังไม่ มีประสิทธิภาพ
มากพอที่จะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ให้ บรรลุผล
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โอกาส

ข้ อจํากัดและอุปสรรค

1. พืน้ ที่จังหวัดเป็ นพืน้ ที่หลักในโครงการพัฒนาที่สําคัญ
ของประเทศ คือ โครงการพัฒนาชายฝั่ งทะเลภาคใต้
2. รั ฐบาลได้ กําหนดให้ เป็ น 1 ใน 8 พืน้ ที่ท่องเที่ยวหลัก
ของประเทศ
3. นโยบายการค้ าเสรี ทําให้ มีโอกาสเปิ ดตลาดการค้ าผลิต
ทางการเกษตรและการท่ องเที่ยว
4.
แนวโน้ ม การท่ อ งเที่ ยวทั ง้ ในและต่ า งประเทศให้
ความสําคัญกับธรรมชาติและสุขภาพ ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ ธานีมี
ศักยภาพสูง

1. สินค้ าเกษตรต้ นทุนสูง ราคาตํ่า
สินค้ าส่ วนใหญ่ ผูกโยงกับการส่ งออกและ
การกีดกันทางการค้ า จึงมักประสบปั ญหา
ด้ านราคา จึงมักประสบปั ญหาด้ านราคาที่
ไม่ แน่ นอนและกระทบกั บ รายได้ ของ
ประชาชนส่ วนใหญ่
2. การเปิ ดการค้ าเสรี ทําให้ มีค่ ูแข่ ง
สินค้ าทางการเกษตร

แผนยุทธศาสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ปี 2548-2551)
วิสัยทัศน์ 2551
“สุราษฎร์ ธานี เป็ น ศูนย์ กลางการเกษตรครบวงจร ผู้นําการท่องเที่ ยวเชิ ง คุณภาพที่ ยั่งยื นใน
ภูมิภาค เป็ นเมืองน่าอยู่ และเป็ นแหล่งศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม”
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ จังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Goals)
1. การเป็ นศูน ย์ กลางการเกษตรที่ มี 1.1 เกษตรกรมีรายได้ ที่ดีและสามารถดํารงชีวิตอย่างเป็ นสุข
คุณภาพครบวงจร
1.2 สุราษฎร์ ธานีเป็ นตลาดกลางยางพาราในเขตภาคใต้ ตอนบน
1.3 สุราษฎร์ ธานีเป็ นเมืองปาล์ม
1.4 สุราษฎร์ ธานีเป็ นแหล่งสินค้ าเกษตรและอาหารที่มีคณ
ุ ภาพ
2. การเป็ นศูนย์ กลางอุตสาหกรรมที่ 2.1 อุตสาหกรรมในจัง หวัดสุร าษฎร์ ธ านี สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิต ได้
เกี่ยวเนื่องจากการเกษตร
อย่างต่อเนื่องและเป็ นแหล่งรายได้ สําคัญของจังหวัดต่อไป
2.2 สุร าษฎร์ ธ านี มี ผ้ ูป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม
(SMEs) และวิสาหกิจชุมชนจํานวนมากที่สามารถผลิตที่มีคณ
ุ ภาพและ
จําหน่ายไปยังประเทศต่าง ๆทัว่ โลก
2.3 สุราษฎร์ ธานีเป็ นแหล่งแปรรูปอาหารที่มีคณ
ุ ภาพสูผ่ ้ บู ริโภค
3. การเป็ นผู้นําการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 3.1 เกาะสมุยและปริ มณฑลเป็ นจุดหมายปลายทางที่นกั ท่องเที่ยวทัว่ โลก
ที่ยงั่ ยืนในภูมิภาค
ต้ องการเดินทางมาเยี่ยมเยือน
3.2 แหล่งท่องเที่ยวทางบกได้ รับการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
ของทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศ
4. การเป็ นจุดเชื่อมโยงเส้ นทางคมนาคม 4.1 สุราษฎร์ ธานีมีระบบการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
บริเวณภาคใต้ ตอนบน
สามารถเชื่อมโยงภูมิภาคใกล้ เคียงและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดได้ เป็ นอย่างดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Goals)
5. การเป็ นเมืองน่าอยู่
5.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
5.2 ประชาชนมีสขุ ภาพดี
5.3 ประชาชนทุกคนได้ รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ
5.4 สุราษฎร์ ธานีมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิง่ แวดล้ อมที่ดี
5.5 เด็ก สตรี ผู้สงู อายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ใช้ แรงงานได้ รับการ
คุ้มครองและได้ รับการพัฒนา
5.6 สุราษฎร์ ธานีเมืองคนดีและมีวฒ
ั นธรรม
6.
การเป็ นแหล่ง ศึก ษาเพื่ อ พัฒ นา 6.1 สวนโมกข์เป็ นแหล่งศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
คุณธรรม
ท่านพุทธทาส
7. การเรี ยนรู้และพัฒนาระบบราชการเพื่อ 7.1 บุ ค ลากรและหน่ ว ยงานภาครั ฐ เป็ นพลัง สํ า คัญ ในการขับ เคลื่ อ น
ทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

8.3. การวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านการท่ องเที่ยว
พยอม ธรรมบุตร (2549: 1-3) ได้ กล่าวถึงแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ ในการ
ท่องเที่ยวไว้ โดยประกอบไปด้ วยแนวคิด 5 ประการดังนี ้
- การวางแผนการท่องเที่ยวที่แนวการสร้ างเงิน (Boosterism) คิดสร้ างกํ าไรโดยใช้
ทรัพยากรท้ องถิ่นโดยปราศจากความคิดด้ านการอนุรักษ์ ชุมชนเจ้ าบ้ านไม่มีสว่ นร่วมในการพัฒนา
นัก พัฒ นาต้ อ งสร้ างโรงแรมเพื่ อ สนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า โดยไม่ คํ า นึ ง ถึ ง การทํ า ลาย
สภาพแวดล้ อมของธรรมชาติ และวัฒนธรรม
- การวางแผนการท่องเที่ยวที่แนวเศรษฐกิจ (Economic Based) คือนักเศรษฐกิจซึ่ง
พิจารณาว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็ นภาคหนึ่งของเศรษฐกิจ ในการท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือเพื่อ
การเจริ ญเติบโตและการฟื ้น ฟูเศรษฐกิ จของชาติ เป็ นการสร้ างเงิ น สร้ างงาน และการพัฒนา
ภูมิภาคต่าง ๆ โดยไม่มีความคิดด้ านการอนุรักษ์ และการมีสว่ นร่วมของชุมชนท้ องถิ่น
- การวางแผนการท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ พื ้นที่ท่องเที่ยว (Destination Based) นักวาง
แผนการใช้ ที่ดิน ซึง่ ให้ ความสําคัญกับการอนุรักษ์ พื ้นที่ท่องเที่ยว การกําหนดขีดความสามารถใน
การรองรับของแหล่งท่องเที่ยว กําหนดขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่ยอมได้ การจัดการ
ผลกระทบที่เกิดจากนักท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนกระจายการ
ท่องเที่ยวเพื่อลดกระทบต่อพื ้นที่
- การวางแผนการท่องเที่ยวแนวยึดชุมชนเป็ นศูนย์กลาง นักพัฒนาคือผู้ประสานงานโดย
พัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือเพื่อพัฒนาชุมชน ให้ ชุมชนมีบทบาทในการเป็ นเจ้ าของกิจการ
ท่องเที่ ยวแทนการเป็ นแรงงานราคาถูก มีการวางแผนพัฒนาท่องเที่ ยวควบคู่กับการวางแผน

69

พัฒ นาชุม ชน การประเมิ น ผลกระทบด้ า นเศรษฐกิ จ และสัง คม การกระจายรายได้ จ ากการ
ท่ อ งเที่ ย วสู่ชุม ชนอย่ า งเป็ นธรรม การท่ อ งเที่ ย วจึ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ พัฒ นาชุ ม ชน และอนุ รั ก ษ์
สิง่ แวดล้ อมไปพร้ อม ๆ กัน อันจะนําไปสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน
การวางแผนการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (sustainable Development)
นักพัฒนา คือ นักวางแผนแบบบูรณาการ มีการวางแผนการท่องเที่ยวเข้ ากับการวางแผนพัฒนา
ชุมชนในภาพรวม ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้ อม วัฒนธรรม และการพัฒนาด้ านจิตสํานึกไป
ั ้ แนวคิดแนว
ในแผนพัฒนาที่มงุ่ เน้ นการกําหนดยุทธศาสตร์ เพื่อนําไปสูเ่ ป้าหมายการพัฒนาที่ตงไว้
นี ้ คือ แนวคิดด้ านการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนนัน่ เอง
การตรวจสอบทรัพยากร
การประเมินสภาพแวดล้ อมภายใน และภายนอก
การวิเคราะห์ SWOT
การกําหนดวิสยั ทัศน์
การกําหนดพันธกิจ
การกําหนดหลักการนําทาง
การกําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
การกําหนดกลยุทธ์
การกําหนดยุทธศาสตร์ สกู่ ารพัฒนา
การประเมินและปรับยุทธศาสตร์

ภาพประกอบ 8 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยว
ที่มา: พยอม ธรรมบุตร. (2549). เอกสารประกอบการเรี ยนการสอนเรื ่ องการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ดา้ นการท่องเทีย่ ว. 3.
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8.3.1 การตรวจสอบทรั พยากรท่ องเที่ยว
สถาบันพัฒนาการท่องเที่ ยวเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม (2545) ได้ ให้ แบบการตรวจสอบ
ทรัพยากรท่องเที่ยว ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
8.3.1.1 ทําความเข้ าใจทรัพยากรท่ องเที่ยว ได้ แก่
1. ประเภทของทรั พ ยากร โดยแบ่ ง ออกเป็ นทรั พ ยากรหลัก คื อ เป็ นจุ ด ดึ ง ดูด
นักท่องเที่ยว และทรัพยากรรองหรื อทรัพยากรสนับสนุน เพื่อสนับสนุนทรัพยากรหลักในการดึงดูด
นักท่องเที่ยว
2. ชนิดของทรัพยากร ได้ แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ทรัพยากร
เหตุการณ์สําคัญ ทรัพยากรกิจกรรม และทรัพยากรบริการ
8.3.1.2 การตรวจสอบทรัพยากรการท่ องเที่ยว
ขัน้ ตอนที่ 1 : เขียนรายงานทรัพยากรที่เกี่ยวกับการท่ องเที่ยว
1 รายการทรั พ ยากรที่ เ กี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย ว ได้ แก่ 1) สิ่ ง ที่ น่ า สนใจสํ า หรั บ
นักท่องเที่ยวชมบนพื ้นที่ 2) สิ่งดึงดูดใจในรู ปแบบต่าง ๆ สําหรับนักท่องเที่ยว 3) สิ่งบริ การสําหรับ
นักท่องเที่ยว 4) กิจกรรมสําหรับนักท่องเที่ยวบนพื ้นที่ และ 5) สถานที่พกั แรมสําหรับนักท่องเที่ยว
2 รายการทรัพยากรธรรมชาติ ได้ แก่ 1) สาเหตุที่ทําให้ ทรัพยากรนี ้โดดเด่นบนพื ้นที่
2) ความเป็ นเอกลักษณ์ของสถานที่ และ 3) สิ่งนันมี
้ ความสําคัญเพียงพอเพื่อดึงดูดในปั จจุบนั หรื อ
ในอนาคตหรื อไม่
3 รายการทรัพยากรวัฒนธรรม ได้ แก่ 1) มีอะไรทํ าให้ สิ่งนีโ้ ดดเด่น 2) มีความรู้ สึก
ดึงดูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมสังคมหรื อไม่ 3) มีนํ ้าหนักมากพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว
ั้
น 2)
4 รายการทรัพยากรเหตุการณ์ สําคัญ ได้ แก่ 1) อะไรทําให้ เหตุการณ์ นนโดดเด่
สามารถดึงดูดผู้ที่ไม่ใช่คนท้ องถิ่นที่มีร่วมหรื อไม่ 3) เหตุการณ์นนเสริ
ั ้ มหรื อเป็ นคูแ่ ข่งกับเหตุการณ์
คล้ ายๆ กันในท้ องที่อื่นๆ หรื อไม่ และ 4) ความถี่ของการเกิดขึ ้น
้
นอย่างไร ในแหล่งท่องเที่ยว
5 รายการทรัพยากรกิจกรรม ได้ แก่ 1) กิจกรรมนันโดดเด่
นัน้ และ 2) สามารถดึงดูดผู้ใช้ ซงึ่ ไม่ใช่คนท้ องถิ่นหรื อไม่
6 การเก็บข้ อมูลด้ านบริ การการต้ อนรับ ได้ แก่ 1) ชื่อ/ที่ตงของบริ
ั้
การข้ อมูล 2) เวลาที่
เปิ ดทําการ 3) บริ การที่เสนอให้ (ภาษา นําเที่ยว ของที่ระลึก) 4) ข้ อมูลที่มีให้ (แผ่นพับแผนที่) 5)
ติดต่อใคร 6) ระดับการใช้ ปัจจุบนั และ 7) นักท่องเที่ยวเป็ นใคร มาจากไหน ทําอะไร
ั้
7 การเก็บข้ อมูล โดยทําแผนที่ทรัพยากรท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว ที่แสดงที่ตงทาง
กายภาพของทรั พยากร ทรั พ ยากรธรรมชาติและทรั พยากรวัฒนธรรม โดยกํ าหนดจุดที่ จะพบ
ทรัพยากรกิจกรรม เมื่อกิจกรรมนันต้
้ องใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม และกําหนดจุดที่ตงั ้
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กายภาพของบริ การต่าง ๆ เช่น ที่พกั แรม โรงอาหาร และบริ การที่สําคัญ ตลอดจนบริ การให้ แก่
นักท่องเที่ยว ซึง่ จะประกอบไปด้ วยคําถามดังต่อไปนี ้ 1) ใครใช้ ทรัพยากร 2) ใช้ เวลาใด 3) จํานวน
ผู้ใช้ บริ การ และ 4) ผู้ใช้ บริการใช้ เพื่อจุดประสงค์อะไร
8 รายการทรั พ ยากรบริ ก าร ประกอบไปด้ ว ย 1) ชื่ อ และที่ อ ยู่ข องผู้ใ ห้ บ ริ ก าร 2)
สามารถติดต่อกับใคร และ 3) บริ การทัว่ ๆ ไปมีลกั ษณะอย่างไร
9 รายการบริ การด้ านที่พกั แรม ประกอบไปด้ วย 1) ชื่อและที่ตงของสิ
ั้
่งอํานวยความ
สะดวกจากศูนย์ 2) ประเภทและอันดับของสิ่งนัน้ 3) บริ การที่ให้ คืออะไร 4) ช่วงเวลาที่ให้ คืออะไร
5) การเข้ าถึง ใครคือคนใช้ 6) ใครเป็ นเจ้ าของ 7) มีกี่เตียง ปริ มาณขันพื
้ ้นฐาน และ 8) ระดับการใช้
และอัตราค่าบริการเท่าไร
10 รายการทรัพยากรด้ านอาหาร ประกอบไปด้ วย 1) ชื่อและที่ตงจากศู
ั้
นย์ 2) ประเภท
และอันดับของสิง่ นัน้ 3) ใครเป็ นเจ้ าของ และติดต่อใคร 4) มีกี่ที่นงั่ และเปิ ดกี่โมงถึงกี่โมง 5) ระดับ
การใช้ และประเภทผู้ใช้ และ 6) ถัวเฉลี่ยมื ้อละเท่าไหร่ ราคาอาหารแต่ละเมนู
ขัน้ ตอนที่ 2 : ประเมินทรัพยากรในรายการดังต่ อไปนี ้
2.1 คุณภาพทรัพยากร ได้ แก่ 1) สาเหตุที่ทําให้ ทรัพยากรนี ้ดีกว่า/ไม่ดีกว่าทรัพยากร
อื่นในที่อื่นๆ 2) อะไรคือจุดอ่อน 3) ได้ รับการดูแลรักษาดีหรื อไม่ 4) บริ การมีคุณภาพสมํ่าเสมอ
ตลอดหรื อไม่ 5) จะสามารถปรับปรุ งและพัฒนาทรัพยากรได้ อย่างไร 6) อะไรคือข้ อเสียของการ
พัฒนาต่อไป
2.2 ความโดดเด่นของทรัพยากร ได้ แก่ 1) อะไรทําให้ ทรัพยากรมีความพิเศษโดด
เด่น 2) อะไรทําให้ ทรั พยากรนี แ้ ตกต่างกับที่อื่นๆ 3) ทรั พยากรดังกล่าวสะท้ อนให้ คิดถึงความ
ภาคภูมิใจในสถานที่นนๆ
ั้
2.3 อํ า นาจในการดึง ดูด นัก ท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ 1) สิ่ง นี ม้ ี บ ทบาทอะไรในกิ จ กรรม
ปั จจุบนั ของนักท่องเที่ยว 2) มีการวัดระดับการใช้ ประเมินการใช้ อย่างไร 3) จะพัฒนาให้ แหล่ง
ท่องเที่ยวนี ้มีเสน่ห์ดงึ ดูดมากขึ ้นอย่างไร
2.4 ฐานข้ อมูลของทรัพยากรท่องเที่ยว ได้ แก่ 1) สาเหตุที่ทําให้ ทรัพยากรนันเป็
้ นคุณ
ต่อแหล่งท่องเที่ยว 2) ในปั จจุบนั การท่องเที่ยวประเภทใดเหมาะสมและน่าพึงพอใจ และถ้ าจะให้ มี
บทบาทสําคัญยิ่งขึ ้นในอนาคตจะต้ องเพิ่มความดึงดูดอย่างไร 3) ทรัพยากรนีม้ ีลกั ษณะอะไรซึ่ง
เป็ นปั ญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาท่องเที่ยวในอนาคต
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8.3.2 การจัดการประเมินผลด้ านบริหารธุรกิจ (Balanced Scorecard)
แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) เป็ นแนวคิดที่เริ่ มเป็ นที่ร้ ู จกั และใช้ กนั อย่าง
แพร่ หลายตังแต่
้ ศตวรรษที่ 20 (1990) ทําให้ หลักการและแนวคิดของ Balanced Scorecard มี
วิวฒ
ั นาการและการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลองค์กรเป็ นสิ่งที่มีความจําเป็ นและมี
ความสําคัญอย่างยิ่งสําหรั บองค์ กรต่าง ๆ แต่ละอดีตผู้บริ หารขององค์ กรหลายๆ แห่ง รวมทัง้
นัก วิ ช าการด้ า นบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ ล ะเลยในเรื่ อ งของการประเมิ น ผลองค์ ก รรู ป แบบหนึ่ง พบว่ า
คุณประโยชน์ที่สําคัญไม่ได้ อยู่ที่การเป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลเท่านัน้ ถึงแม้ ว่า BSC จะมี
จุดเริ่ มต้ นจากการประเมินผลองค์กร แต่ในปั จจุบนั BSC ได้ พฒ
ั นาจนกลายเป็ นเครื่ องมือในการ
บริ หารองค์กรทังหมด
้
ซึ่งสามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือช่วยในการบริ หารองค์กรโดยอาศัยการวัดหรื อ
การประเมินเป็ นหลัก
พสุ เดชะริ นทร์ (2546) กล่าวว่า BSC เป็ นระบบหรื อกระบวนในการบริ หารชนิดหนึ่งที่
อาศัยการกําหนดตัวชี ้วัด (KPI) เป็ นกลไกสําคัญ BSC เป็ นมากกว่าแค่ตวั ชี ้วัดผลการดําเนินงาน
อีกทังยั
้ งมีองค์ประกอบอื่นๆ อีกนอกเหนือจากตัวชี ้วัดผลการดําเนินงาน อยูภ่ ายใต้ BSC
้ นเครื่ องมือ
สําหรับตัวชี ้วัดผลการดําเนินงาน (Key performance indicators: KPI) นันเป็
หรื อดัชนีที่ใช้ ในการวัดหรื อประเมินว่าผลการดําเนินงานด้ านต่าง ๆ ขององค์กรเป็ นอย่างไร ซึง่ การ
กํ าหนดตัวชีว้ ดั นัน้ มีวิธีการหลายวิธี ซึ่งถ้ าจะมองอีกแง่หนึ่ง BSC เป็ นแนวทางหนึ่งที่ช่วยในการ
กําหนด KPI
Balanced Scorecard ประกอบด้ วยมุมมอง 4 มุมมอง ได้ แก่
1. มุมมองด้ านการเงิน (Financial Perspective) เป็ นมุมมองที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะสําหรับองค์กรธุรกิจที่ม่งุ แสวงหาผลกําไร มักจะประกอบไปด้ วยวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 2
ด้ านได้ แก่ ด้ านการเพิ่มขึ ้นของรายได้ (Revenue Growth) และด้ านการลดลงของต้ นทุน (Cost
Reduction) หรื อการเพิ่มขึ ้นของผลิตภาพ (Productivity Improvement) ซึง่ สามารถประกอบไป
ด้ วยการใช้ สนิ ทรัพย์ให้ เป็ นประโยชน์มากขึ ้น (Asset Utilization)
2. มุม มองด้ า นลูก ค้ า (Customer
Perspective) ภายในมุม มองด้ า นลูก ค้ า จะ
ประกอบด้ วยวัตถุประสงค์หลักที่สําคัญอยู่ 5 ประการ ได้ แก่
2.1 ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) โดยตัวชี ว้ ัดที่ สําคัญ เช่น ส่วนแบ่งตลาด
เปรี ยบเทียบกับคูแ่ ข่งที่สําคัญ
2.2 การรักษาลูกค้ าเก่า (Customer Retention) เป็ นการวัดความสามารถในการ
รักษาฐานลูกค้ าเดิมขององค์กร
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2.3 การเพิ่มลูกค้ าใหม่ (Customer Acquisition) เป็ นการวัดความสามารถของ
องค์กรในการแสวงหาลูกค้ าใหม่ โดยตัวชี ้วัดที่สําคัญ เช่น จํานวนลูกค้ าใหม่ตอ่ ลูกค้ าทังหมด
้
หรื อ
จํานวนลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้น หรื อรายได้ จากลูกค้ าใหม่ตอ่ รายได้ ทงหมด
ั้
2.4 ความพึงพอใจของลูกค้ า (Customer Satisfaction) เป็ นการวัดความพึงพอใจ
ของลูกค้ าที่มีตอ่ สินค้ าและบริ การขององค์กร หรื อตัวองค์กรเอง
2.5 กําไรต่อลูกค้ า (Customer Profitability) โดยตัวชี ้วัดที่สําคัญ เช่น รายได้ และ
ต้ นทุนต่อลูกค้ าหนึง่ ราย
3. มุมมองด้ านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) ภายใต้ มมุ มองนี ้
จะต้ องพิจารณาว่าอะไรคือกระบวนการที่สําคัญภายในองค์กร ที่จะช่วยทําให้ องค์กรสามารถนําเสนอ
คุณค่าที่ลูกค้ าต้ องการ และช่วยให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้ มุมมองด้ านการเงิน มุมมองนีจ้ ะให้
ความสําคัญกับกระบวนการภายในองค์กรที่มีความสําคัญที่จะช่วยนําเสนอคุณค่าที่ลกู ค้ าต้ องการ
4. มุมมองด้ านการเรี ยนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เป็ น
มุมมองที่มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นมุมมองที่ให้ ความสําคัญต่ออนาคตขององค์กร
และถ้ าขาดมุมมองนี ้ไปจะทําให้ ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้ มมุ มองอื่นๆ ข้ างต้ น ภายใต้
มุมมองนี ้ องค์กรจะต้ องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้ มมุ มองด้ านการเงิน ด้ าน
ลูกค้ า และด้ านกระบวนการภายในองค์กรจะต้ องมีการเรี ยนรู้ พัฒนา และเตรี ยมตัวอย่างไรบ้ าง
โดยส่วนใหญ่วตั ถุประสงค์ภายใต้ มมุ มองนี ้แบ่งเป็ น 3 ด้ านหลักๆ ได้ แก่ ด้ านเกี่ยวกับทรัพยากร
บุคคลภายในองค์ กร ด้ านเกี่ ยวกับระบบข้ อมูลสารสนเทศ และด้ านเกี่ ยวกับวัฒนธรรมองค์ กร
ระบบการจูงใจ และโครงสร้ างองค์กร โดยภายใต้ แต่ละมุมมองดังต่อไปนี ้
5. วัตถุประสงค์ (Objective) ที่สําคัญของแต่ละมุมมอง ซึง่ ในความหมายของของคําว่า
วัตถุประสงค์ตามแนวคิดของ BSC นันคื
้ อสิง่ ที่องค์กรมุง่ หวังหรื อต้ องการที่จะบรรลุในด้ านต่าง ๆ
6. ตัวชี ้วัด (Measures หรื อ Key Performance Indicators) ชี ้วัดวัตถุประสงค์ในแต่ละด้ าน
ซึง่ ตัวชี ้วัดเหล่านี ้จะเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดว่าองค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ในแต่ละด้ านหรื อไม่
7. เป้าหมาย (Target) ได้ แก่ ตัวเลขที่องค์กรต้ องการจะบรรลุของตัวชี ้วัดแต่ละประการ
8. แผนงาน โครงการ หรื อกิจกรรม (Initiatives) ที่องค์จะจัดทําเพื่อบรรลุเป้าหมายที่
กําหนดขึ ้น โดยในชันนี
้ ย้ งั ไม่ใช่แผนปฏิบตั ิการที่จะทําเป็ นเพียงแผนงาน โครงการ หรื อกิจกรรม
เบื ้องต้ นที่ต้องทําเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
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8.3.3 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map)
เป็ นแผนที่หรื อแผนภูมิสรุ ปวัตถุประสงค์คือสิ่งที่อยากให้ เกิดขึ ้นของยุทธศาสตร์ ในแต่ละ
ขัน้ ตอนอี ก ทัง้ ยัง แสดงความเชื่ อ มโยงระหว่ า งกัน ของยุท ธศาสตร์ ใ นแต่ ล ะขัน้ ตอน และการ
ปฏิบตั ิงานที่จะก่อให้ เกิดผลผลิต หรื อผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในยุทธศาสตร์ ในเชิงที่เป็ น
เหตุผล ซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายสามารถเห็นภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ และมีความ
เข้ าใจร่วมกันในการดําเนินงานตามตามกระบวนการอันนําไปสูเ่ ป้าหมายสูงสุดร่วมกัน
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ (Robert S. Kaplan & David Norton. 2548 : 20-27) เป็ นผลงาน
ของโรเบิร์ต แคปแลนด์ และ เดวิด นอร์ ตนั ที่ได้ สร้ างเครื่ องมือที่ชื่อ Balance Scorecard ซึง่ เป็ น
เครื่ อ งมื อ แบบใหม่ ใ นการวัด การทํ า งาน ซึ่ ง วัต ถุ ป ระสงค์ คื อ การสร้ างความพึ ง พอใจด้ า น
กระบวนการภายใน และด้ านการเรี ยนรู้ และการเติบโต ซึ่งกลายเป็ นเครื่ องมือในการวัดผลที่
ยอมรับกันทัว่ โลก
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ นนั ้ คือ การแสดงหรื อสาธิตกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร ซึง่ เชื่อมโยงกับ
มุมมองทัง้ 4 ประการจาก Balance Scorecard เพื่อทําให้ เห็นว่าทรัพย์สินต่าง ๆ ในองค์กรไม่ว่า
จะวัด ได้ ห รื อ ไม่ มองเห็ น หรื อ ไม่ สัม ผัส ได้ ห รื อ ไม่ อย่ า งเช่ น ความรู้ และทัก ษะของพนัก งาน
ตลอดจนภาพลักษณ์ คุณภาพในการจัดการองค์กร ชื่อเสียงที่สะสมมานาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี จ้ ะ
สามารถถูกสร้ างให้ สอดคล้ องอยู่บนระนาบเดียวกันได้ ถ้ ามีทิศทางหรื อ “แผนที่” ที่ชดั เจน และ
แผนที่ยทุ ธศาสตร์ คือสิง่ ที่จะนําพาองค์กรไปสูค่ วามสําเร็ จในเชิงรูปธรรมได้
องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรที่แสวงหากําไร และองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร นับจาก
องค์กรเอกชน องค์กรของรัฐ ก็ได้ ใช้ แผนที่ยทุ ธศาสตร์ เป็ นทิศทางในการจัดการองค์กรของตนเอง
ให้ ประสบความสําเร็จ
แผนที่ยุทธศาสตร์ นนให้
ั ้ ความสําคัญกับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรอย่างมาก เพราะ
วัฒนธรรมองค์กรเป็ นกระบวนการในกาจัดการ กล่าวคือ Balance Scorecard จากแผนที่
ยุทธศาสตร์ นนจะต้
ั ้ องเข้ าใจถึงวัฒนธรรมขององค์กรนัน้ ๆ ว่ามีประวัติความเป็ นมาอย่างไร ดังนัน้
วัฒนธรรมองค์ กรของแต่ละองค์กร จึงเป็ นสิ่งสําคัญมากในการที่องค์กรจะต้ องนํามาพิจารณา
ก่อนที่จะวางตําแหน่งตัวเองว่าควรจะใช้ ยทุ ธศาสตร์ แบบใด
โดยสาระสํา คัญ ที่ สุดแล้ ว แผนที่ ยุท ธศาสตร์ เ สนอว่า องค์ ก รทุก องค์ กรไม่ ว่า จะเป็ น
องค์กรแสวงหาผลกําไรก็ตา่ งตังอยู
้ ่บนของฐานทรัพยากรที่มีค่ามหาศาลอยู่ในตัว แต่ด้วยเหตุที่ว่า
องค์กรส่วนมากมักจะไปให้ ความสนใจต่อสินทรัพย์ท่ีสมั ผัสจับต้ องได้ เพราะมันง่าย และชัดเจน จึง
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ทําให้ สนิ ทรัพย์ที่สมั ผัสไม่ได้ ขาดกระบวนการในการจัดการเพื่อนําออกมาหรื อถูกแปลงออกมาเป็ น
ความมัง่ คัง่ ที่จบั ต้ องได้
Balance Scorecard ที่แรกเริ่ มเป็ นตัววัดในการปรับปรุ งสินทรัพย์ขององค์กรที่สมั ผัส
้ ่จาก
ไม่ได้ นนั ้ ได้ กลายมาเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างยุทธศาสตร์ องค์กรที่มีประสิทธิภาพ มุมมองทังสี
Balance Scorecard ที่ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้ คือ ต้ นแบบในการสร้ างยุทธศาสตร์ แห่งข้ อเสนอทาง
คุณค่า (Value proposition) และเป็ นสิ่งที่ใช้ สื่อกันระหว่างทีมผู้บริ หารเพื่อนําข้ อเสนอดังกล่าวไป
เป็ นทิศทาง และใช้ ในการสร้ างลําดับความสําคัญขององค์กร การวัดยุทธศาสตร์ จากองค์ประกอบ
ทังสี
้ ่นนั ้ ไม่ใช่การนําเอาองค์ประกอบแต่ละตัวมาแยกออกจากกัน แต่เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างทังสี
้ ่องค์ประกอบจากมุมมองทังหมดของ
้
Balance Scorecard เขาได้ ใช้ ตรรกะลูกโซ่
ดังกล่าวผนวกกันเป็ นตัวเชื่อมระหว่างกัน จนออกมาเป็ นภาพลักษณ์ ท่ีเราให้ คํานิยามว่า แผนที่
ยุทธศาสตร์ (strategy map) แผนที่ยทุ ธศาสตร์ นนั ้ คือ ภาพที่แสดงออกมาเป็ นรู ปธรรม ที่ได้ มา
จากความสัม พัน ธ์ กัน ระหว่า งเหตุแ ละผลขององค์ ป ระกอบต่า ง ๆ เชื่ อ มเข้ า ด้ ว ยกัน ในองค์ ก ร
องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี ้เชื่อมเข้ าด้ วยกัน ก็คือ ยุทธศาสตร์ ขององค์กรนัน่ เอง
แผนที่ ยุทธศาสตร์ ที่จริ งแล้ วมาจากองค์ประกอบสี่ตวั ที่ได้ มาจากเครื่ องมือ Balance
Scorecard นัน่ เอง แต่แผนที่ยทุ ธศาสตร์ นนได้
ั ้ ผนวกระดับความสําคัญขึ ้นอีกระดับหนึ่ง เพื่อเข้ าไป
เสริมในรายละเอียดโดยใช้ เงื่อนเวลาเข้ ามาเป็ นปั จจัยสําคัญต่อยุทธศาสตร์ นนั ้ ๆ
แม่แบบของแผนที่ยทุ ธศาสตร์ คือ โครงสร้ าง และองค์ประกอบต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์
และความสัมพันธ์ ระหว่างกัน ถ้ าองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เชื่อมกัน หรื อองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งไม่มี ก็แสดงว่า แม่แบบของแผนยุทธศาสตร์ นนมี
ั ้ ความบกพร่ องหรื อเกิดความผิดพลาด ใน
องค์กรที่ไม่มีการเชื่อมตัวในด้ านการวัดผลระหว่างกระบวนการภายใน และสร้ างคุณค่าให้ กับ
ลูกค้ า ไม่มีเป้าหมายในการสร้ างนวัตกรรม และไม่มีทิศทางชัดเจนในการพัฒนาหรื อสร้ างแรงจูงใจ
ให้ กับพนักงานหรื อการตอบรับต่อบทบาทใหม่ ๆ ของศาสตร์ ทางสารสนเทศ จะทําให้ ผลลัพธ์ ที่
ออกมานันไม่
้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นนั่ เอง
8.4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่ องเที่ยว
ตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ มีการขยายตัวมาโดย
ตลอด ซึง่ การขยายตัวนี ้อยู่บนพื ้นฐานของการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ จนถึงปั จจุบนั ทรัพยากรดังกล่าว
เริ่ มเสื่อมโทรมจนอาจกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ในวันข้ างหน้ า และเนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี ้
เป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงทําให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต้ อง
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เร่ งวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในภูมิภาค
และตลาดโลก
นโยบายของรัฐบาลด้ านการท่องเที่ยว คณะรัฐมนตรี 2544
ด้ านการบริการ และการท่องเที่ยว
การท่ อ งเที่ ย ว คื อ หนทางสํ า คัญ ของการนํ า รายได้ ก ระแสเงิ น เข้ า สู่
ประเทศ ดัง นัน้ จึง มี น โยบายในการสิ่ง เสริ ม คุณภาพ และมาตรฐานของการบริ ก ารเพิ่ม ความ
หลากหลายของรู ปแบบการให้ บริ การ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาค
บริ การ และการท่องเที่ยว
ด้ านการพัฒนาภาคบริการ
ปรับปรุ ง และพัฒนาปั จจัยพืน้ ฐานอันจํ าเป็ นต่อการเพิ่มประสิทธิ ภาพ
และส่งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของภาคบริ การไทย ทังด้
้ านการผลิต และพัฒนารู ปแบบ
การให้ บริการและการพัฒนาเทคโนโลยี และโครงสร้ างพื ้นฐาน
จัดให้ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้ องร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อให้ มี
การใช้ ศกั ยภาพด้ านบริ การอย่างเต็มที่ ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นแหล่งสร้ างรายได้ เงินตราต่างประเทศ และ
รายได้ ท้องถิ่น อาทิ การท่องเที่ยว การศึกษา การรักษาพยาบาล การส่งเสริ มสุขภาพ การกีฬา และ
นันทนาการ
เร่ งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้ านบริ การให้ มีความรู้ ทักษะ ทังมาตรฐาน
้
การบริ การ และการจัดการ เพื่อสร้ างความเข้ มแข็ง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความตกลง
ระหว่างประเทศด้ านการค้ าบริ การ
ด้ านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เร่ งฟื ้นฟูระดับความสัมพันธ์ และร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ าน เพื่อให้
ไทยเป็ นประตูทางผ่านหลักของการท่องเที่ยวในภูมิภาค ทังด้
้ านการตลาด การขนส่ง การลงทุน
การบริ หารจัดการ รวมถึงการขจัดอุปสรรคในการท่องเที่ยว
บริ หารการท่องเที่ยวโดยใช้ กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยสร้ างกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวระดับภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เชื่อมโยงวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และ
ธุรกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพการบริ การการท่องเที่ยว และยกระดับประเทศไทยให้ เป็ นศูนย์ การ
ประชุม การสัมมนา และการแสดงสินค้ าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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เพื่อให้ เกิดการพัฒนา บูรณะ ฟื ้นฟูมรดก และทรัพย์ สินทางวัฒนธรรม
ทัง้ ในเขตเมือง และนอกเมื องการท่องเที่ ยว สร้ างแหล่งจับจ่ายซือ้ สินค้ าของนักท่องเที่ ยวโดย
ส่งเสริมบทบาทเอกชนร่วมกับชุมชนในการรักษาแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตให้ อยูใ่ นสภาพเดิม
เพื่ อ เพิ่ ม ความหลากหลายของการท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบต่ า ง ๆ ทัง้ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยส่งเสริ มการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และให้ ชมุ ชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยวมากขึ ้น
ในรูปแบบการจัดมหกรรมการท่องเที่ยว และการพัฒนาพื ้นที่ชมุ ชนเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มมาตรฐานการอํานวยความสะดวก สร้ างความปลอดภัย และป้องกัน
การเอาเปรี ยบนักท่องเที่ยว รวมทังเร่
้ งรัดการแก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนของนักท่องเที่ยว
สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยวได้ กําหนดยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว พ.ศ.
2547 – 2551 ได้ ดงั นี ้ (สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ก: 2549: 11-15)
เป้าประสงค์
การท่องเที่ยวเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมสาขาหลักที่เติบโตอย่างยัง่ ยืน เป็ นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวแห่งเอเชียที่สามารถกระจายรายได้ และโอกาสการพัฒนาแก่ชมุ ชนอย่างทัว่ ถึง
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2551
เป้าหมาย
ในปี พ.ศ.2551 จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ ้นเป็ น 20 ล้ านคน หรื อมีรายได้
จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 700, 000 ล้ านบาท
ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวมี 3 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันด้ านการท่ องเที่ยว
1) เพื่อกระตุ้นให้ นกั ท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ ้น
2) เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
3) เพื่อดําเนินการตลาดเชิงรุ กที่เกิดผลได้ ในระยะเวลาอันรวดเร็ ว เป็ นผลดีต่อเศรษฐกิ จของ
ประเทศในภาพรวม โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด (Marketing Share) ใน
ภูมิภาคเอเชีย มากกว่าร้ อยละ 10 ในสิ ้นปี พ.ศ.2551 ประกอบด้ วย 4 กลยุทธ์ ดังนี ้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันตลาดเชิงรุก ทังใน
้ และต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริ มให้ ประเทศไทยเป็ น Gateway ในภูมิภาคเอเชีย
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม World Event Marketing
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การพัฒนาสินค้ า และบริการด้ านการท่ องเที่ยว
1) เพื่อให้ การท่องเที่ยวเป็ นกลไกหลักในการกระจายรายได้ และสร้ างความเข็มแข็งให้ กบั ชุมชน
2) เพื่ อ พัฒ นา และฟื ้น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ นเป้ าหมายทางการตลาดและเป็ นตัว ดึ ง ดูด
นักท่องเที่ยว
3) เพื่อให้ สนิ ค้ า และบริ การการท่องเที่ยวมีมาตรฐาน สร้ างความพึงพอใจแก่นกั ท่องเที่ยว
4) เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวมีความมัน่ ใจในมาตรการด้ านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมาย คือ
- มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นเป้าหมายทางการตลาด และเป็ นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เพิ่มขึ ้น
มากกว่าร้ อยละ 10
- รายได้ ของประชาชนในพื ้นที่เป้าหมายที่มาจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15 ต่อปี
- มีแหล่งท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และองค์กรชุมชน
ดูแลอนุรักษ์ และบริหารการจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้ วย 4 กลยุทธ์
คือ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้ าง พัฒนา ฟื น้ ฟู และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานสินค้ า และบริการ
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มมาตรฐานการอํานวยความสะดวกแก่นกั ท่องเที่ยว
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 พัฒ นามาตรฐานการรั ก ษาความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
นักท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ
1) เพื่อให้ มีระบบบริ หารจัดการด้ านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
2) เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว
3) เพื่อให้ การบริ หารจัดการด้ านการท่องเที ยวสอดคล้ องเชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์ ระดับชาติ
นโยบายรั ฐ บาล และยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา 19 กลุ่ม จัง หวัด มี ก ารดํ า เนิ น การตามแผนงาน/
โครงการแบบบูร ณาการด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย 3 กลยุท ธ์ คื อ กลยุท ธ์ ที่ 1 เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า เพื่ อ ให้ เป็ นแกนหลัก ในการขับ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริ มประสิทธิภาพการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการในทุกระดับทังภาครั
้
ฐ เอกชน และชุมชน ในประเทศไทย และต่างประเทศ และกลยุทธ์ที่
3 การปรั บปรุ งกฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว สํารวจ จัดทําทะเบียน
อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูแหล่งท่องเที่ยว
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9. ยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการอําเภอเกาะพะงัน
9.1 ยุทธศาสตร์ พัฒนาการอําเภอเกาะพะงัน
สํานักงานพัฒนาการอําเภอเกาะพะงัน ได้ กําหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาเกาะพะงัน
เพื่อเกิดให้ การพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ (สํานักงานพัฒนาการอําเภอเกาะพะงัน. 2549)
1. วิสยั ทัศน์
“เกาะพะงันมีความสงบ สะดวก สะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีระเบียบวินยั เศรษฐกิจ
ฐานล่างเข้ มแข็ง มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี และเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทะเลในอ่าวไทย”
2. จุดมุง่ หมายในการพัฒนา
ภายในระยะเวลา 10 ปี พ.ศ. 2548 – 2558 จะพัฒนาศักยภาพอํ าเภอเกาะพะงันใน
สามารถรองรับประชากรจํานวน 20,000 คน และนักท่องเที่ยว 360,000 คน/ปี โดยมีจุดมุ่งหมาย
้
้า และทางบก มีความสะดวกรวดเร็ ว ประชาชนมีอาชีพ
พัฒนา 9 ประการ คือ การคมนาคมทังทางนํ
ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข่าวสารที่ทนั สมัย สิ่งแวดล้ อมไม่เป็ นพิษ มีระบบสาธารณูปโภค และ
ผังเมืองที่ดี เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในทะเลอ่าวไทย นักท่องเที่ยว และประชาชนได้ รับบริ การใน
ทะเลอ่าวไทย ประชาชนได้ รับการบริ การด้ านสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ และประชาชนมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาท้ องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ได้ กําหนดยุทธศาสตร์ เพื่อให้ บรรลุจดุ มุง่ หมายการพัฒนาข้ างต้ น 6 ด้ าน คือ
1. ด้ านการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ และชุมชน ได้ แก่ การจัดทําและประกาศใช้ กฎหมาย
ผังเมือง การกําหนดเขตการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ การเข้ มงวดในการควบคุมเขตก่อสร้ างอาคาร การ
ประกาศพื ้นที่ค้ มุ ครองสิง่ แวดล้ อม การควบคุมกิจกรรมการให้ บริการ และการก่อสร้ างริ มชายหาด
2. ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้ แก่ สร้ างความเข้ าใจ และตระหนักเรื่อง
การอนุรักษ์ ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อม การฟื น้ ฟูป่าชายเลน การอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูป่าไม้ การรักษา
แหล่งต้ นนํ ้า และพัฒนาแหล่งนํ ้าให้ มีปริ มาณพอเพียง การรักษาสภาพชายหาด และป้องกันการ
กัดเซาะจากนํ ้าทะเล จัดระเบียบการจอดเรื อ และทอดสมอ กลางทะเล
3. ด้ านการจัดการมลภาวะ ได้ แก่ การจัดการด้ านขยะ และนํ ้าเสียชุมชน การ
จัดการด้ านเสียง และการจัดการด้ านมลทัศน์
4. ด้ านการคมนาคมขนส่ง ได้ แก่ ให้ มีท่าเรื อโดยสาร ให้ เพียงพอ และปลอดภัย
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ มีคณ
ุ ภาพดี และจัดระเบียบรถโดยสารประจําทาง และเรือรับจ้ าง เพื่อ
เพิ่มคุณภาพบริการ และความปลอดภัย
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5. ด้ านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ ได้ แก่ ป้องกันอาชญากรรม และลด
ปั ญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ป้องกันอุบตั เิ หตุทงทางบกและทางนํ
ั้
้า เพิ่มศักยภาพในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และทางบก และความสะอาดของอาหาร และเครื่ องดื่ม
6. ด้ านมรดก และวัฒนธรรมท้ องถิ่น ได้ แก่ ฟื น้ ฟูศลิ ปะ และประเพณีของชาวเกาะ
พะงัน รักษาสถานที่ทางประวัตศิ าสตร์ ให้ เป็ นมรดกของชาวพะงัน ดูแลและส่งเสริ มเยาวชนให้ เป็ น
พลเมืองดี และการจัดระเบียบสถานบริการ
9.2 สรุ ปผลการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่ องเที่ยวที่ย่ งั ยืนของเกาะพะงัน
นายไพทูรย์ ปุ่ นสุวรรณ ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดีคณะมนุษย์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ ธานี ได้ เสนอยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนของเกาพะงัน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาบริบทชุมชนที่สมั พันธ์กบั การท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
1. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้ องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเกาะพะงัน
2. เพื่อสร้ างยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยงั่ ยืนของเกาะพะงัน
ผลการศึกษาปั ญหาและความต้ องการของนักท่ องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะพะงัน
1. ปั ญหาและความต้ องการของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเกาะพะงัน
1.1. พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารแย่งผู้โดยสาร
1.2. ห้ องนํ ้าสาธารณะมีน้อย
1.3. ขยะตามชายหาด อาทิ เศษแก้ ว
1.4. ปั ญหาขโมย
1.5. ตํารวจไม่เอาใจใส่ในการดูแลชาวต่างชาติเท่าที่ควร
2. ความต้ องการของนักท่องเที่ยว
2.1. การควบคุมพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารไม่ให้ แย่งผู้โดยสาร
2.2. เจ้ าหน้ าที่ตํารวจดูแลชาวต่างประเทศ
2.3. ราชการควบคุมราคาสินค้ าอุปโภคบริโภค
2.4. สร้ างสิง่ จูงใจให้ นกั ท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเกาะพะงันมากขึ ้น

81

ตาราง 1 ตารางสรุปยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนของเกาะพะงัน
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้ มีความ สะดวกและมี
สภาพแวดล้ อมที่ดี

ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ น่า
เที่ยว มีสภาพแวดล้ อมที่ดี

2. พัฒนาประสิทธิภาพ
ของบริ การ และบุคลากร

ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของ
บริ การ และพัฒนาบุคลากรด้ านการ
ท่องเที่ยว

มาตรการ
1.สํารวจและวิเคราะห์สภาพและปั ญหา ของแหล่งท่องเที่ยว
2. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก่อน - หลังตามลําดับ
ปั ญหา
3. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะ
ด้ านงบประมาณกรณีที่เกินกําลัง ของหน่วยงาน ในท้ องถิ่น
1.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้ องด้ านการท่องเที่ยว เพื่อวางแผนงาน
และโครงการอบรม บุคลากรผู้ให้ บริ การ
2. จัดให้ มีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
3. จัดให้ มีการประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

3. พัฒนาศักยภาพของ
มัคคุเทศก์

4. พัฒนาระบบข้ อมูล
ข่าวสารและ การ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว
5. พัฒนาเครื อข่ายการ
ท่องเที่ยว

6.พัฒนาวัฒนธรรม
ประเพณีและ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

พัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ให้ มี
ความ สามารถในการบรรยายให้
ความรู้ ในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ และ ศาสนสถาน
วัฒนธรรมและประเพณี
ปรับปรุงระบบข้ อมูลข่าวสารและการ
ประชา สัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
ทังในและ
้
ต่างประเทศ

ส่งเสริ มและพัฒนาเครื อข่ายความ
ร่วมมือด้ านการท่องเที่ยวระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรชุมชน
ท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพและ ยัง่ ยืนของเกาะพะงัน

สนับสนุนและส่งเสริ มวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยว

ที่มา : ไพทูรย์ ปุ่ นสุวรรณ (2549)

1.จัดให้ มีเอกสารแนะนําแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และ ศาสนสถาน วัฒนธรรมและประเพณี
2. จัดให้ มีการอบรมให้ ความรู้
3. จัดให้ มีการประเมินผลการอบรมให้ ความรู้
1.จัดให้ มีระบบข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว โดย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ
2.จัดให้ มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ แพร่หลาย และเชิญ
ชวนให้ มาเที่ยวเกาะพะงันมากขึ ้น
1.จัดให้ มีเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่าง ภาครัฐภาคเอกชน
และองค์กรชุมชนท้ องถิ่น
2. จัดให้ มีการประชุมหน่วยงานที่เข้ าร่วมเครื อข่าย เพื่อ
กําหนดแผนการและโครงการปฏิบตั ิ
3.หน่วยงานที่เป็ นเครื อข่ายปฏิบตั ิงาน ตามแผนและโครงการ
ที่กําหนด
1. ฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น ประเพณีลากพระ
ทางทะเล
2. ส่งเสริ มภูมิปัญญาท้ องถิ่น เช่น การทําผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้ าว
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ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมีความคิดเห็นว่าการจัดทํายุทธศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนของเกาะ
พะงันดังที่ ได้ นําเสนอนี ้ ยังมิได้ เป็ นการจัดทํ า แผนยุทธศาสตร์ การท่องเที่ ยวสมบูรณ์ แบบตาม
แนวคิดทฤษฎีด้านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการ ผู้วิจยั จึงตระหนักถึงความสําคัญการ
ของดําเนินการวิจยั โดยยึดหลักแนวคิดทฤษฎี และหลักการวางแผนแบบบูรณาการเพื่อให้ ได้ แผน
ยุทธศาสตร์ ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้ อย่างยั่งยืน โดยต้ องเคารพขัน้ ตอนของการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ได้ แก่ การสํารวจทรัพยากรการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ SWOT การกําหนดวิสยั ทัศน์
การกําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั จึงได้ บรู ณาการการท่องเที่ยวทัง้ 2 ด้ าน
คือ 1) การบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้ ากับการพัฒนาชุมชนท้ องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับฐานราก การอนุรักษ์ ทรัพยากร และการปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ 2) การบูรณาการ
ประชากรที่เกี่ยวข้ องให้ มีสว่ นร่ วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ ทงั ้ 4 กลุ่ม ได้ แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชน และนักท่องเที่ยว

10. บริบทพืน้ ที่ศกึ ษา
10.1 ข้ อมูลทั่วไปของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ ธานี
10.1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของเกาะพะงัน (สํานักงานพัฒนาการอําเภอเกาะพะงัน)
เกาะพะงันเป็ นเกาะ ๆ หนึ่งในจํานวน 48 เกาะ ที่ตงอยู
ั ้ ่ในช่องอ่างทอง เมื่อก่อนเกาะ
พะงันขึ ้นอยู่กบั อําเภอเกาะสมุย แต่ในปั จจุบนั ได้ รับการยกฐานะขึ ้นเป็ นอําเภอเกาะพะงัน เมื่อปี
พ.ศ. 2520 เนื่องจากมีประชากรอาศัยทํากินอยู่มาก และกําลังเจริ ญเติบโต ในทุก ๆ ด้ าน แต่การ
เจริ ญของเกาะนันยั
้ งอยู่ในวงแคบ ทังนี
้ ้อาจอยู่ไกลจากผืนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 100 กิโลเมตร
เกาะพะงันมีคณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดีเพราะว่าเป็ นเกาะที่มีประชาชนอาศัยติดต่อกัน
มาเป็ นเวลาหลายร้ อยปี ประวัตศิ าสตร์ ที่สําคัญอีกอย่าง คือ การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้ เสด็จประพาสอําเภอเกาะพะงัน จํานวน 14 ครัง้ และทรงจารึกพระ
อักษร “จปร รศ.108” ไว้ ที่นํ ้าตกธารเสด็จซึง่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของอําเภอเกาะพะงันใน
ปั จจุบนั เกาะพะงันขึ ้นอยู่กบั เกาะสมุยเรื่ อยมาจนถึง พ.ศ. 2513 ได้ รับการยกฐานะเป็ นกิ่งอําเภอ
เกาะพะงัน สังกัดอําเภอเกาะสมุย เนื่องจากมีความเจริ ญเติบโตในทุกด้ านประกอบกับมีราษฎร
เพิ่มขึ ้น ในที่สดุ เมื่อ พ.ศ. 2520 กิ่งอําเภอเกาะพะงันได้ รับเลื่อนฐานะเป็ นอําเภอโดยสมบูรณ์ ไม่
ขึ ้นกับอําเภอเกาะสมุย เรี ยกว่าอําเภอเกาะพะงัน และเป็ นอําเภอหนึง่ ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
10.1.2 สภาพภูมิประเทศ (สํานักงานพัฒนาการอําเภอเกาะพะงัน)
อําเภอเกาะพะงัน มีสภาพเป็ นเกาะ อยู่ในบริ เวณอ่าวไทย ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฎร์
ธานีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 100 กิโลเมตร พื ้นที่ประกอบด้ วยเกาะต่าง ๆ มากมายแต่มี
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ประชากรอยู่อาศัย 2 เกาะ คือ เกาะพะงัน มีพื ้นที่ 168 ตารางกิโลเมตร ซึง่ เป็ นเกาะที่ใหญ่ที่สดุ เป็ น
ที่ตงของที
ั้
่วา่ การอําเภอเกาะพะงัน พื ้นที่สว่ นใหญ่มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นภูเขาสูงเป็ นส่วนใหญ่ มี
ที่ราบน้ อย พื ้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะ ทางทิศตะวันออก ส่วนใหญ่เป็ นโขดหิน
มี ห าดทรายหลายแห่ ง ที่ มี ค วามสวยงามต่อการพัฒนาเป็ นแหล่ ง ท่ องเที่ ย วและจากภูเ ขาเป็ น
แหล่งกําเนิดแม่นํ ้าลําคลองหลายสาย แต่เป็ นเพียงสาย เล็ก ๆ มีปริ มาณนํ ้าน้ อยในฤดูแล้ ง สภาพ
ภูมิประเทศเป็ นที่ดอน ที่ราบลุ่ม ที่ราบตํ่า หาดทรายและสันทรายกระจายทัว่ ไปรอบ ๆ เกาะ และ
เกาะเต่า เป็ นตําบลหนึง่ ของอําเภอเกาะพะงัน ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะพะงัน
10.1.3 ข้ อมูลพื ้นฐานการเกษตร (กรมพัฒนาที่ดนิ , 2546)
จากฐานข้ อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ปี 2546 พบว่า พื ้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะพะงัน
เป็ นพื ้นที่ป่าดิบชื ้น และป่ าไม้ ผลัดใบเสื่อมโทรม พื ้นที่ราบร้ อยละ 91.69 จึงเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม
ได้ แก่ พื ้นที่นา ร้ อยละ 1.45 พื ้นที่ยางพารา 4.76 และพื ้นที่สวนมะพร้ าว ร้ อยละ 86.24 และที่เหลือ
ร้ อยละ 8.04 เป็ นตัวเมืองและย่านการค้ า สถานที่ราชการ และสถาบันต่าง ๆ หมู่บ้านบนพื ้นที่ราบ
และอ่างเก็บนํ ้า ดังแผนที่

ภาพประกอบ 9 พื ้นที่การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดนิ (2546)
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ภาพประกอบ 10 แผนที่เกาะพะงัน อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ที่มา : ทางหลวงประเทศไทย, 2548-2549
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10.2 ทรั พยากรการท่ องเที่ยวบริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ ธานี
หาดริ น้ ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 4 ตําบลบ้ านใต้ อําเภอเกาะพะงัน ระยะทางห่างจากที่ว่าการ
อําเภอประมาณ 12 กม.เป็ นชายหาดที่สวยที่สดุ และมีชื่อเสียงของเกาะพะงันเพราะเป็ นสถานที่จดั
กิจกรรมฟูลมูนปาร์ ตี ้ มีความยาวของหาดยาวประมาณ 2 กม.
อ่ าวท้ องนายปาน ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 5 ตําบลบ้ านใต้ ระยะทางห่างจากตัวอําเภอประมาณ
23 กม. เป็ นชายหาดที่สวยอันดับสอง รองจากหาดริ น้ สามารถเดินทาง ไปอ่าวท้ องนายปานได้ ทงั ้
ทางเรื อและทางรถยนต์ แต่ถ้าเป็ นฤดูฝน จะเดินทางได้ เฉพาะทางเรื อเท่านัน้
หาดท้ องนายปานใหญ่ ค่อนข้ างสงบ มีชาดหายลาดเอียง ทรายขาว ลงเล่นนํ ้าได้
ตลอดแนว มีโค้ งอ่าวที่สวยงาม สามารถดํานํ ้าดูปะการังเกาะม้ า หาดขวด
หาดท้ องนายปานน้ อย หาดจะเป็ นรู ปโค้ งพระจันทร์ เสี ้ยว หาดทรายขาดเล่นนํ ้าได้
และมีเส้ นทางธรรมชาติป่าชายเลนซึง่ มีสะพานปูนสามารถชมทิวทัศน์ บริเวณได้ อย่างสะดวก
เกาะแตใน เป็ นเกาะเล็กๆ ตังอยู
้ ่หน้ าอ่าวท้ องศาลา ห่างจากฝั่ งท้ องศาลาประมาณ
400 เมตร สามารถพายเรื อเล็กไปเที่ยวได้ ตลอดเวลา บนเกาะจะมีแหลมทรายขาวสะอาด ยื่น
ออกมากลางทะเล นอกจากนี ้ ยังสามารถพายเรื อเที่ยวรอบๆ เกาะได้ หากมองลงไปในนํ ้า จะเห็น
ความสวยงามใต้ ท้องทะเล เต็มไปด้ วยฝูงปลา ปะการัง มีสีสนั แปลกๆ สวยงามมาก และบริ เวณ
รอบเกาะ มีถํ ้าสวยงามหลายแห่ง
เกาะม้ า มี แ นวปะการั ง ที่ ส วยงาม และมีชื่อเสีย ง แต่ได้ รับ ผลกระทบจากเอลนิ โ ญ
ปะการังได้ รับความเสียหายเป็ นบริ เวณกว้ าง นักท่องเที่ยวนิยมนัง่ เรื อหางยาวมาดํานํ ้าชมปะการัง
หาดบ้ า นใต้ จะอยู่ใ กล้ ท่ า เรื อ ท้ อ งศาลา มี ต้ น มะพร้ าวมาก และเป็ นแหล่ง ส่ง ออก
ชายหาดสวยแต่นํ ้าค่อนข้ างตื ้นเนื่องจากเป็ นที่ลาดเอียงสามารถจะมองเห็นเกาะสมุย เกาะแตใน
และเกาะแตนอกได้ อย่างชัดเจน เป็ นจุดที่ชุมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง และอยู่ใกล้
แหล่งชุมชนขาวเกาะเดิมที่ยงั คงอาชีพปลูกสวนมะพร้ าว
หาดขวด เป็ นหาดสวยงามโค้ งครึ่ งวงกลมยาว 800 เมตร สามารถดํานํ ้าดูปะการังหน้ า
หาดได้ หาดค่อนข้ างจะเป็ นส่วนตัวเหมาะกับอาบแดด พักผ่อน เพราะเงียบสงบ จากจุดชมวิวจะ
เห็นหาดขวดจากมุมสูงและท้ องทะเลกว้ างที่ทอดตัวยาวไปถึงเกาะเต่า
หาดยาว เป็ นหาดที่ ทอดยาวมาก ทรายขาวสะอาด เล่น นํ า้ ทะเลได้ เหมาะสําหรั บ
อาบแดด ดูพระอาทิตย์ตก ชายหาดยาว 1 กม. หน้ าหาดมีปะการังนํ ้าตื ้น ฝูงปลาหลากชนิด
หาดสลัด เป็ นหาดส่วนตัว สามารถเล่นนํ ้าชมปะการังแนวนํ ้าตื ้น เป็ นที่ราบเนินเขาลาด
ลงสูท่ ะเลกว้ างประมาณ 250 ม
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หาดสน เป็ นชายหาดส่วนตัวทรายไม่หยาบ นํา้ ใสสวยงาม มีแนวปะการั งเขากวาง
ขนาดย่อย นักท่องเที่ยวสามารถดํานํ ้าดูปะการังนํ ้าตื ้นได้
อ่ าวแม่ หาด หาดยาว 800 เมตร สามารถดํานํ ้าชมปะการัง เพราะหน้ าหาดมีปลาชุกชุม
พื ้นทรายละเอียด นํ ้าใสเหมาะแก่การเล่นนํ ้า นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนเพราะอยู่ใกล้ กบั เกาะม้ า
เวลานํ ้าแห้ งจะมีสนั ทรายยาวประมาณ 150 ม.สามารถเดินไปเกาะม้ าได้
อ่ าวหินกอง ไม่เหมาะกับการเล่นนํ ้า เพราะชายหาดแคบ ไม่สวยงาม สามารถเหมาเรื อ
ไปดํานํ ้าชมปะการังที่เกาะม้ า เกาะกงใหญ่ หรื อตกปลาเก๋าบริเวณเกาะกงใหญ่ หรื ออ่าวศรี ธนู
อ่ าวศรีธนู เป็ นชายหาดที่สวยเป็ นอันดับสามของเกาะพะงัน แต่ถ้าเป็ นหน้ า มรสุมคลื่น
ลมจะแรงมาก และไม่สามารถลงเล่นนํ ้าได้
อ่ าวในวก อ่าวโค้ งเว้ า สามารถเล่นนํ ้าได้ มีต้นมะพร้ าวมาก มีหินก้ อนใหญ่เรี ยงราย
หน้ าหาดเป็ นช่วง ๆ สามารถเล่นนํ ้าดูปลาสีสนั สวยงามได้ เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
อ่ าวโฉลกหลํา เป็ นอ่าวอยูท่ างทิศเหนือของเกาะพะงัน เป็ นอ่าวลึกกําบัง คลืน่ ลมใน
บาง ฤดูได้ เป็ นอย่างดี แต่บางฤดู คลื่นลมจัดมากเรื อเข้ าจอดเทียบท่าไม่ได้ เวลาคลืน่ ลมสงบจะมี
เรื อประมงเข้ ามาจอดเป็ นจํานวนมาก ประมาณ 80-100 ลํา
อ่ า วท้ อ งศาลา เป็ นท่ า เรื อ และเป็ นชุม ชนที่ ใ หญ่ ที่ สุด ของอํ า เภอเกาะพะงัน เป็ น
ั้
ศูนย์กลางของ การติดต่อ ค้ าขายของธุรกิจต่าง ๆ มีอ่าวจอดเรื อที่สวยงาม เป็ นห้ องแถวอยู่ทงสอง
ข้ างทาง มีธนาคาร บริ ษัทนําเที่ยว โรงแรม ร้ านอาหาร และเป็ นจุดเริ่มต้ นในการไปเที่ยวยังที่ตา่ ง ๆ
วนอุทยานนํา้ ตกแพง ที่แห่งนี ้ได้ ประกาศเป็ นวนอุทยานฯ เมื่อปี พ.ศ. 2520 ภายในวน
อุทยานฯ มีนํ ้าตกแพงเป็ นนํ ้าตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 3 ตําบลเกาะพะงัน สถานที่ร่มรื่ น
ด้ วย เงาไม้ น้ อยใหญ่ที่มีอยู่สองฟากลําธาร เมื่อเดินเลาะไปตามลําธารขึ ้นไปเหนือนํ ้า ก็จะพบผา
นํ ้าตก ที่สงู 2-3 แห่ง มีนํ ้าตกไหลลงมากระทบโขดหินเบื ้องล่าง
ั้
นํา้ ตกธารเสด็จ เป็ นนํ ้าตกที่มีชื่อเสียง และเป็ นที่ร้ ู จกั แพร่หลาย สามารถไปได้ ทงทาง
เรื อและทางรถ แต่ถ้าไปทางเรื อเมื่อเริ่ มเข้ าอ่าวธารเสด็จจะพบภูเขาโขดหินที่มีรูปร่ างแปลก ๆ และ
หาดทรายสีขาว ทางต้ นนํ ้าจะพบก้ อนหินที่มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ปปร. ภปร. ซึง่ ได้ จารึก
เอาไว้ เมื่อพระองค์ได้ เสด็จมาที่นํา้ ตกธารเสด็จ นํา้ ตกแห่งนีไ้ ม่เหมือนนํา้ ตกอื่น ๆ เพราะว่าเป็ น
นํ ้าตกนี ้เป็ นธารนํ ้าไหลจากภูเขาแล้ วตกมาเป็ นช่วงๆ ตามสภาพของแก่ง
นํา้ ตกธารประพาส เป็ นนํ ้าตกแห่งที่ 2 ของอําเภอเกาะพะงันที่ได้ รับพระราชทานนาม
จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เมื่อคราวเสด็จประพาสรอบอ่าวบ้ านดอน จาก
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หลักฐานจดหมายเหตุ ร.ศ. 108 - 119 มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. อยูท่ ี่ตวั นํ ้าตก อยูห่ ่างจากที่
ทําการอุทยานแห่งชาติ 16 กิโลเมตร
นํา้ ตกธารประเวศ เป็ นนํ ้าตกแห่งที่ 3 ที่ได้ รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เมื่อคราวเสด็จประพาส รอบอ่าวบ้ านดอน จากหลักฐานจดหมายเหตุ ร.ศ.
108 - 119 มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. อยูท่ ี่ตวั นํ ้าตก ห่างจากที่ทําการอุทยานแห่งชาติ 25 กม.
พระเจดีย์ภเู ขาน้ อย อยูบ่ นยอดเขาห่างตัวอําเภอเกาะพะงัน 2 กม. นับเป็ นปูชนียสถาน
แห่งหนึ่งของเกาะพะงันซึง่ ประดิษฐานหลวงพ่อเพชร มีพระเก่าและเจดีย์เก่า ๆ อยู่เป็ นจํานวนมาก
เป็ นสถานที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์แห่งหนึง่ ของเกาะพะงัน ซึง่ เดือน 9 ของทุกปี ชาวเกาะพะงัน จะไปทําบุญที่วดั
วัดเขาถํา้ (สวนสุวรรณโชติการาม) เป็ นสํานักสงฆ์ที่มีผ้ นู ิยมมานัง่ วิปัสนา เนื่องจาก
เป็ นที่ร่มรื่ นสวยงาม ภายในมีพระพุทธ บาทจําลอง และรูปเคารพต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูปปางป่ าเล
ไลยก์ และรูปปั น้ พระแม่ธรณีบีบมวยผม
พระพุทธบาทจําลองบนภูเขาวัดมธุรวราราม (วัดมะเดื่อหวาน) บนยอดเขานีม้ ี
มณฑปพระพุท ธบาทจํ า ลอง จากเชิ ง
เขาจะมี บัน ไดขึน้ ไปนมัส การพระพุท ธบาทนับ ว่า
สะดวกสบายมาก สําหรับ พระพุทธบาทแห่งนี ้ จะมีงานประเพณีนมัสการเป็ นประจําทุกปี
ศาลเจ้ าแม่ กวนอิม สร้ างเสร็จเมื่อมีนาคม 2536 เป็ นที่สกั การะ ของคนที่เดินทาง และ
เมื่อขึ ้นไปถึงหน้ าศาลจะสามารถ มองเห็น ทิวทัศน์ของเกาะพะงัน นับเป็ นที่สวยงามมากจุดหนึง่

11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พะจิ ต ตามประที ป (2549) ได้ ทํ า วิ จัย เรื่ อ ง การวางแผนกลยุท ธ์ แ บบบูร ณาการเพื่ อ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างยัง่ ยืน จังหวัดชัยนาท มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
ของจังหวัดชัยนาทในเชิงอนุรักษ์ อย่างยัง่ ยืน โดยการวิจยั เชิงปริ มาณเป็ นหลักจากความคิดเห็นของ
ประชาชน ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ผลการวิจยั พบว่า แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานมี
ความสําคัญเป็ นอันดับแรก และท่องเที่ยวธรรมชาติเป็ นอับดับสอง กลุ่มตัวอย่างมุ่งหวังให้ ภาครัฐ
บูรณะโบราณสถาน และสถานที่ตงของแหล่
ั้
งท่องเที่ยว และต้ องการมีส่วนร่ วมกับภาครัฐในการ
ตัดสินใจวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว และต้ องการได้ รับความรู้ เรื่ องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จากหน่วยงานภาครัฐด้ วย
รัตติยา คีตานนท์ (2549) ได้ ทําวิจยั เรื่ อง การเสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนของจังหวัดสมุทรสงครามภายใต้ การมีสว่ นร่ วมของภาครัฐและประชาชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สํารวจแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน ภายนอก ปั ญหา
และอุปสรรค และเพื่อเสนอแนวทางในการสร้ างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม
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โดยมีระเบียบวิจยั จากการสํารวจและแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
จังหวัดคือ ส่งเสริ มให้ เป็ นศูนย์กลางการพักผ่อน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงเกษตร ปลูก
จิตสํานึกให้ ชาวจังหวัดรักถิ่นกําเนิด สนับสนุนให้ เป็ นเมืองอาหารทะเล และผลไม้ ปลอดสารพิษ
และจําดํารงรักษาความเป็ นเมืองระบบนิเวศทางนํ ้า และใช้ ทรัพยากรป่ าชายเลนอย่างยัง่ ยืน
วันดี สีสงั ข์ (2549) ได้ ทําวิจยั เรื่ อง แนวทางเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อย่างยัง่ ยืนของจังหวัดกาญจนบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดกาญจนบุรี โดยประมวลผลจากข้ อมูลภาคทฤษฎี และข้ อมูลส่วนราชการของจังหวัดที่ได้ จาก
แบบสอบถาม และเพื่ อนํ าผลการวิ เคราะห์ ข้ อมูลมาเป็ นแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่ อ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างยัง่ ยืนโดยใช้ รูปแบบการวิจยั ในเชิงการวิจยั พัฒนา ผลการวิจยั
พบว่า ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืน ได้ แก่ การเป็ นศูนย์กลาง และ
แหล่งความรู้ ทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมในภูมิภาค เป็ นเมืองปลอดมลพิษ มีการบริ หาร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้สปู่ ั ญญาระดับภูมิภาค และ
พัฒนาเป็ นเมืองการค้ าต่างแดนกับประเทศเพื่อนบ้ าน เป็ นเมืองปลอดคนจน มีสงั คมที่มีคณ
ุ ภาพ และ
เป็ นคนดีมีศีลธรรม
วีณา ซุ้มบัณฑิต (2549) ได้ ทําวิจัยเรื่ อง การวางแผนยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างยัง่ ยืน กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สร้ างแผนยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างยั่งยืนของจังหวัด
สมุทรสงคราม ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยเชิงพัฒนา โดยใช้ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า แผน
ยุ ท ธศาสตร์ แ บบบู ร ณาการเพื่ อ การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น องจั ง หวัด
สมุทรสงคราม คือ จังหวัดสมุทรสงครามจะพัฒนาสู่การเป็ นเมืองประมงในฐานะส่วนหนึ่งของครัว
โลก เป็ นเมืองน่าอยู่ที่ใกล้ กรุ งเทพ เป็ นอีกทางเลือกใหม่สําหรั บการท่องเที่ยว และเป็ นผู้นําด้ าน
การศึกษาระบบประมง และสัตว์นํ ้า
วรรณี ศิริมานะพงษ์ (2549) ได้ ทําวิจยั เรื่ อง การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพพืน้ ที่ของแหล่งท่องเที่ ยวที่ สําคัญภายใต้
จังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาความคิดเห็นจากแบบสอบถามของบุคลากรภาครัฐผู้ประกอบการ
นัก ท่ อ งเที่ ย ว และประชาชน ที่ มี ต่อ การวางแผนพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่า งยั่ง ยื น ของจัง หวัด
สมุทรปราการ โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ผลการวิจยั พบว่า แผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนของจังหวัดสมุทรปราการคือ เป็ นแหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ เป็ น
ศูนย์กลาง Logistics เพื่อการส่งออกสินค้ าเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้ เป็ นเมือง
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อุตสาหกรรมหลักของชาติ ตลอดจนพัฒนาให้ เป็ นศูนย์กลางบริ การด้ านสุขภาพแพทย์แผนไทย
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้ เป็ นเมืองน่าอยู่ สะอาด มีความปลอดภัย ประชากรมีรายได้ ดี
ปทุมมาศ พูลทิพย์ และคณะ(2548) ได้ ทําวิจยั เรื่ อง กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ การ
วิจยั เชิงบูรณาการของประเทศแบบมีสว่ นร่วมและสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติ ผลการวิจยั พบว่า
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ และแผนงานวิจยั เชิงบูรณาการของประเทศแบบมีส่วนร่ วมและ
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติที่เหมาะสม ประกอบด้ วย 9 ขันตอน
้
ได้ แก่ การจัดเตรี ยมข้ อมูล การ
แต่งตังคณะทํ
้
าการจัดทํายุทธศาสตร์ และแผนงานวิจยั เชิงบูรณาการ การกําหนดกรอบแนวคิดของ
ยุทธศาสตร์ และแผนงานวิจยั เชิงบูรณาการ การจัดทําร่างเนื ้อหาของยุทธศาสตร์ และแผนงานวิจยั
เชิ ง บู ร ณาการ การรั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การปรั บ ปรุ ง ร่ า งเนื อ้ หาของ
ยุทธศาสตร์ และแผนงานวิจยั เชิงบูรณาการ การประชาพิจารณ์ ยุทธศาสตร์ และแผนงานวิจยั เชิง
บูรณาการ การประกาศใช้ และเผยแพร่ ยุทธศาสตร์ และแผนงานวิจยั เชิงบูรณาการ และติดตาม
และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนงานวิจยั เชิงบูรณาการ นอกจากนันในเรื
้
่ อง
การเผยแพร่ ยทุ ธศาสตร์ และแผนงานวิจยั เชิงบูรณาการของประเทศโดยสํานักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาตินนั ้ รู ปแบบที่เข้ าถึงเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
คือ การจัดทําเว็บไซด์(Website) รองลงมาคือ การจัดทํารู ปเล่มเผยแพร่ ซึง่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสําคัญในระดับใกล้ เคียงกัน สําหรับการนํายุทธศาสตร์ และแผนงานวิจยั เชิงบูรณาการของ
ประเทศไปปฏิบตั ิ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องควรดําเนินการดังนี ้ คือ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในการจัดทํายุทธศาสตร์ ตงแต่
ั ้ แรก ควรมีการจัดตังคณะทํ
้
างานเพื่อ
กําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ที่สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ฯ ดําเนินการวิจยั ไปใน
ทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ องกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ฯ และส่ ง ข้ อมู ล การติ ด ตามประเมิ น ผลให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติทราบ
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย(2546) ได้ จั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
พุทธศักราช 2546 – 2550 ได้ จดั ทําข้ อเสนอแผนการพัฒนาบริ การระดับพื ้นที่ได้ ข้อสรุปดังนี ้ พื ้นที่
เมืองหลักเป็ นพื ้นที่ที่มีความพร้ อมในการอุปทาน การมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เป็ นที่ร้ ู จัก
และนิยมของชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีความพร้ อมในการรองรับและการบริ การ และพื ้นที่
เสริ ม เป็ นที่ทางเลือกรองรับการกระจายการท่องเที่ยวเมืองหลักเจ็ดกลุ่มพื ้นที่ และเสนอแนะการ
พัฒนาพื ้นที่เสริ มเพิ่มเติม ในพื ้นที่ภาคเหนือตอนล่าง คือ กลุม่ พิษณุโลก สุโขทัย กําแพงเพชร และ
ในขัน้ ตอนดํ า เนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นาของที่ ร ะลึ ก รู ป แบบของสิ น ค้ าของที่ ร ะลึ ก สํ า หรั บ กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ ควรพัฒนาสินค้ าของที่ระลึกประเภทความเชื่อ ความศรัทธา ในระดับ
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คุณภาพสูง เนื่องจากชาวสิงคโปร์ มีการจัดทัวร์ ไหว้ พระพุทธชินราช ลักษณะรูปแบบของสินค้ าของ
ที่ ระลึก ในกลุ่มความเชื่ อและความศรั ทธาควรจะเน้ นที่ การออกแบบสัญลักษณ์ ของความเชื่ อ
ความศรัทธานัน้ ให้ สวยงาม มีความขลังในพิธีกรรม สร้ างและเป็ นลักษณะกึ่งเครื่ องประดับที่ใช้
ห้ อย แขวน เข็มกลัดติดเสื ้อ แหวน หรื อไว้ ในรถ ประดับตามอาคารบ้ านเรื อน เป็ นที่คาดหมายว่า
สินค้ าของที่ระลึกเพื่อความเชื่อ ความศรัทธานี ้ จะมีโอกาสทางการตลาดที่สดใสอย่างมากสําหรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในวงการบันเทิง
อนุศกั ดิ์ เป้าบุญปรุ ง(2541) ได้ ทําวิจัยเรื่ อง การวิเคราะห์ แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว :
ศึก ษาเฉพาะกรณี หาดแม่ รํ า พึ ง อํ า เภอเมื อ งระยอง ศึก ษาถึ ง ภาพโดยรวมว่ า นโยบายและ
แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนาหาดแม่รําพึง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อหาคําตอบว่า สภาพปั ญหา สาเหตุ และความรุ นแรงของปั ญหาต่าง ๆ
ในช่ วงที่ ผ่านมา ความสําเร็ จของการแก้ ปัญหา และเพื่ อสรุ ปข้ อมูลและข้ อเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุ งแก้ ไขในการพัฒนาหาดแม่รําพึงแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง และผู้ที่สนใจ ใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยการวิเคราะห์เนื ้อหาของนโยบายแผนงาน โครงการและข้ อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ผลการวิจยั พบว่า การแก้ ไขปั ญหาและพัฒนาหาดแม่รําพึงได้ มีการวางรู ปแบบการบริ หารจัดการ
ไว้ อย่า งเป็ นรู ปธรรมค่อ นข้ า งชัด เจน มี ก ารกํ า หนดแผนงานหลัก แผนงานย่อย และโครงการ
ประจําปี ไว้ ดําเนินการตามแผนได้ อย่างสอดคล้ องและต่อเนื่องกับการแก้ ไขปั ญหาเป็ นอย่างดี
ดังนัน้ การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แบบบูรณาการจึงต้ องอาศัยความ
ร่ วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่ วมการวางแผนเพื่อที่จะทําให้ เกิดการพัฒนาไปได้ อย่างยั่งยืน
หลังจากนันจึ
้ งมีการกําหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบออกไปตามภาคส่วนของตนเพื่อปฏิบตั ติ ามแผน
ที่วางไว้ แล้ วหลังจากนันจะต้
้ องมีการติดตามการดําเนินการว่าเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ หรื อไม่ แล้ ว
ถ้ ามีปัญหาก็ มาร่ วมมือกันในการปรับแก้ ไขแผนดังกล่าว ก็จะทําให้ การวางแผนเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนโดยผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. สํารวจพื ้นที่ศกึ ษา และตรวจสอบทรัพยากร
2. การกําหนดประชากร และการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
3. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การจัดกระทําข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

1. สํารวจพืน้ ที่ศกึ ษา และตรวจสอบทรั พยากร
ผู้วิจัยได้ ทําการกําหนดพื ้นที่เพื่อทําการศึกษา และรวบรวมข้ อมูลภายในเกาะพะงันในด้ าน
ของบุคลากร ข้ อมูลด้ านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อที่จะหาแนวทางการวิจยั ที่เหมาะสมใน
พืน้ ที่ โดยทํ าการเก็ บรวบรวมข้ อมูล ทั่ว ไป และข้ อมูลพื ้นฐานด้ านกายภาพของหน่วยงานราชการ
ภาคเอกชน ประชาชนท้ องถิ่ น และนักท่องเที่ ยว และทํ าการสํารวจทรั พยากรการท่องเที่ยวต่าง ๆ
เพือ่ ให้ ทราบถึงลักษณะการจัดการ และสภาพปั ญหาในเบื ้องต้ นเพือ่ ใช้ ในการพัฒนาเครื่ องมือต่อไป

2. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
การศึกษาครัง้ นี ้แบ่งประชากรออกเป็ น 4 กลุม่ คือ
1. ภาครัฐ ได้ แก่ บุคคลากรภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการวางแผนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยเฉพาะอําเภอเกาะพะงัน ได้ แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงาน ททท.ฯ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี นายอําเภอเกาะพะงัน
เจ้ าหน้ าที่สาํ นักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเกาะพะงัน สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะพะงัน องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลเกาะพะงัน และตําบลบ้ านใต้ และที่ทําการอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
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2. ภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบธุรกิจด้ านการบริ การการท่องเที่ยวภายในเกาะพะงัน
และจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้ แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวภายในเกาะพะงัน เช่น หอการค้ า
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี สมาคมไทยธุรกิ จท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย บริ ษัทนําเที่ยว บริ ษัทเช่ารถ
บริ ษัทดํานํ ้า โรงแรม รี สอร์ ท และบังกะโล
3. ประชาชนในพื ้นที่ ได้ แก่ ผู้ที่มีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นเกาะพะงัน จํานวน 10, 720 คน
(สํานักพัฒนาการอําเภอเกาะพะงัน. 2549)
4. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวภายในเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีจํานวนทังสิ
้ ้น 64, 446 คน (ส่วนศึกษาและวิจยั อุทยานแห่งชาติ. 2548)
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยเกณฑ์แต่ละกลุม่ ต่อไปนี ้
1. ภาครั ฐ ได้ แก่ บุคคลากรภาครั ฐที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องกับการวางแผนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ทําการสุ่มเจาะจง ได้ แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี เจ้ าหน้ าที่
วิเคราะห์ นโยบายและแผนจากสํานักงาน ททท.ฯ เจ้ าหน้ าที่ วางแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
เจ้ าหน้ าที่ภายในสํานักงานอําเภอเกาะพะงัน เจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาชุมชนอําเภอเกาะพะงัน เจ้ าหน้ าที่สํานักงาน
เกษตรอําเภอเกาะพะงัน เจ้ าหน้ าที่องค์การบริ หารส่วนตําบลทั ้ง 2 ตําบล ได้ แก่ ตําบลเกาะพะงัน และตําบล
บ้ านใต้ เจ้ าหน้ าที่ทําการอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน และอาจารย์ประจําโรงเรี ยนเกาะพะงันศึกษา
จํานวน 100 คน
2. ภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบธุรกิ จด้ านการบริ การการท่องเที่ ยวภายในเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้ แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว ได้ แก่ หอการค้ า จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย บริ ษัทท่องเที่ยว บริ ษัทดํานํ ้า บริ ษัทเช่ารถ โรงแรม รี สอร์ ท
และบังกะโล จํานวน 100 คน
3. ประชาชนในพื ้นที่ ได้ แก่ ผู้ที่มีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ น อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
จํานวน 100 คน
4. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวภายในเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จํานวน 100 คน
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ทําการสุม่ ตัวอย่างเพื่อใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยกําหนดขนาดของกลุม่ โดยใช้
สูตรของยามาเน (Taro Yamane, 1973) ซึง่ ใช้ ในการคํานวณหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่น้อยที่สดุ ที่
ยอมรับในการเป็ นตัวอย่างประชากรได้ มีสตู รดังนี ้ คือ
n=

โดย

N
1 + Ne 2

n คือ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N คือ จํานวนหน่วยประชากร
e คือ ความคลาดเคลือ่ นที่ยอมรับได้ ของกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 0.1
โดยเมื่อแทนสูตรข้ างต้ นจะได้ ระดับความเชื่อมัน่ 90% ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จะได้ กลุม่ ตัวอย่างทั ้งสิ ้น 100 คนกับกลุม่ ตัวอย่างประชาชน และกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยว ผู้วิจยั ได้
กําหนดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการสํารวจครัง้ นี ้แบบ sampling area

3. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ รายการตรวจสอบทรัพยากร
และแบบสอบถาม
3.1. รายการตรวจสอบทรั พยากร (Resource Audit) สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม (2545) พัฒนารายการตรวจสอบทรัพยากรเพื่อใช้ ในการตรวจสอบลักษณะของ
ทรั พยากรด้ า นต่า ง ๆ เพื่ อพัฒ นาการท่องเที่ ยวได้ อย่า งมี ประสิทธิ ภ าพ หลัง จากนัน้ จะนํ า ผลการ
งนี ้ คือ
ตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยวที่ได้ ไปพัฒนาในการทําแบบสอบถามต่อไป โดยมีขนตอนดั
ั้
3.1.1 การตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยว ได้ แก่ ตรวจสอบประเภทของทรัพยากร และ
ชนิ ดของทรั พยากร แล้ วรายการทรั พยากรการท่องเที่ ยว ด้ านทรั พยากรธรรมชาติ ด้ านทรั พยากร
วัฒนธรรม ด้ านทรั พยากรเหตุการณ์ สําคัญ ด้ านทรั พยากรกิจกรรม และเก็บข้ อมูลด้ านบริ การการ
ต้ อนรับ การเก็บข้ อมูลแผนที่ทรัพยากรท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว รายการทรัพยากรบริ การด้ านที่พกั
แรม และด้ านอาหาร หลังจากนั ้น
3.1.2 ทําการประเมินทรัพยากรในรายการดังต่อไปนี ้ คือ คุณภาพทรัพยากร ความโดดเด่น
ของทรัพยากร อํานาจในการดึงดูดนักท่องเที่ยว และฐานข้ อมูลของทรัพยากรท่องเที่ยว โดยจัดลําดับ
ความสําคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว
3.2. แบบสอบถาม สร้ างแบบสอบถามโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การวางแผนยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการ นโยบายของ
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รัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ ของจังหวัด โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นเครื่ องมือเชิงปริ มาณ เพื่อ
สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาโดยแบ่งเป็ นแบบสอบถาม 2
ชุด ดังนี ้
3.2.1. แบบสอบถามสําหรับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อสํารวจเกี่ยวกับ
แผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริ เวณเกาะพะงัน โดยผู้วิจยั สร้ าง
แบบสอบถามขึ ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ตามปั ญหาวิจยั วัตถุประสงค์
ของการวิจยั รวมทังขอบเขตของการวิ
้
จยั โดยแบ่งออกเป็ น 7 ตอน ดังนี ้ คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ
รายได้ ลักษณะคําถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Check list) จํานวน 6 ข้ อ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวที่เกาะพะงันทังทางด้
้
านทรัพยากร
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม กิจกรรม เทศกาล และการบริ การ ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตรา
ส่วนแบบประเมินค่า (Rating Scale) ซึง่ เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ จํานวน 23 ข้ อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม (SWOT) ของเกาะพะงัน
ได้ แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนแบบประเมินค่า (Rating
Scale) ซึง่ เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ จํานวน 23 ข้ อ
ตอนที่ 4 ทัศนคติที่มีต่อวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการในการพัฒนา
เกาะพะงัน ความใฝ่ ฝั นที่จะเห็นเกาะพะงันพัฒนาไปในทิศทางใด ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่วน
แบบประเมินค่า (Rating Scale) ซึง่ เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ จํานวน 12 หัวข้ อ
ตอนที่ 5 การมี ส่ ว นร่ ว มต่ อ การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ทัง้ ทางด้ า นการ
คมนาคม และสาธารณูปโภค การจัดการด้ านที่พกั แรม และร้ านอาหาร การจัดการแหล่งท่องเที่ยว การ
จัดการด้ านกิจกรรม และการจัดการด้ านสินค้ า และบริ การ ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) ซึง่ เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ จํานวน 13 ข้ อ
ตอนที่ 6 บทบาท และหน้ าที่ ข องภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) ซึง่ เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ จํานวน 17 ข้ อ
ตอนที่ 7 ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกาะพะงันในประเด็น
อื่นๆ ลักษณะคําถามปลายเปิ ด จํานวน 1 ข้ อ
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3.2.2. แบบสอบถามสํ า หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เพื่ อ สํ า รวจความคิ ด เห็ น ของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริ เวณเกาะพะ
งัน โดยผู้วิจยั สร้ างแบบสอบถามขึ ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ตามปั ญหา
วิจยั วัตถุประสงค์ของการวิจยั รวมทั ้งขอบเขตของการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 8 ตอน ดังนี ้ คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้
และภูมิลาํ เนา ลักษณะคําถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Check list) จํานวน 7 ข้ อ
ตอนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้ แก่ ลักษณะการเดินทาง กลุ่มการเดินทาง
วัตถุประสงค์หลักของการมาท่องเที่ยว การพักค้ างแรม ประเภทที่พกั ระยะเวลาในการพัก แหล่งที่ให้
ข้ อมูลสถานที่ท่องเที่ยว การกลับมาอีกครัง้ และค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวครัง้ นี ้ โดยลักษณะคําถาม
เป็ นแบบเลือกตอบ (Check list) จํานวน 10 ข้ อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวที่เกาะพะงันทังทางด้
้
านทรัพยากร
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม กิจกรรม เทศกาล และการบริ การ ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตรา
ส่วนแบบประเมินค่า (Rating Scale) ซึง่ เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ จํานวน 23 ข้ อ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม (SWOT) ของเกาะพะงัน
ได้ แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนแบบประเมินค่า (Rating
Scale) ซึง่ เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ จํานวน 23 ข้ อ
ตอนที่ 5 ทัศนคติเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการในการพัฒนา
เกาะพะงัน ความใฝ่ ฝั นที่จะเห็นเกาะพะงันพัฒนาไปในทิศทางใด ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่วน
แบบประเมินค่า (Rating Scale) ซึง่ เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ จํานวน 12 หัวข้ อ
ตอนที่ 6 แรงจูงใจในการเดินทาง ลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตราส่วนแบบประเมิน
ค่า (Rating Scale) ซึง่ เป็ นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ จํานวน 10 ข้ อ
ตอนที่ 7 ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกาะพะงันในประเด็น
อื่นๆ ลักษณะคําถามปลายเปิ ด จํานวน 1 ข้ อ
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การให้ คา่ คะแนนมาตราส่วนแบบประเมินค่า (Rating Scale)
เห็นด้ วยมากที่สดุ
ให้
5
คะแนน
เห็นด้ วยเห็นมาก
ให้
4
คะแนน
เห็นด้ วยปานกลาง
ให้
3
คะแนน
เห็นด้ วยน้ อย
ให้
2
คะแนน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
ให้
1
คะแนน
การแปลความหมายของค่าคะแนน
ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00
หมายถึง
เห็นด้ วยมากที่สดุ
3.41 – 4.20
หมายถึง
เห็นด้ วยเห็นมาก
2.61 – 3.40
หมายถึง
เห็นด้ วยปานกลาง
1.81 – 2.60
หมายถึง
เห็นด้ วยน้ อย
1.00 – 1.80
หมายถึง
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี ้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้ การเก็บ
ข้ อมูลเชิงปริ มาณที่มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายเปิ ด และคําถามปลายปิ ด แบ่งออกเป็ น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1
แบบสอบถามภาษาไทยสําหรั บภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ชุดที่ 2 แบบสอบถาม
ภาษาอังกฤษสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยผู้วิจยั ได้ ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื ้อหา (Content validity) ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลั ลีพนั ธุ์ สถิตยุทธการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ก รองแก้ ว พู่พิ ท ยาสถาพร และอาจารย์ น ลิ น า ประไพรั ก ษ์ สิ ท ธิ์ และผู้วิ จัย ได้ นํ า
แบบสอบถามมาทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 40 ราย จากกลุม่ ตัวอย่างประชากร 4 กลุม่ เพื่อ
ตรวจสอบในเรื่ องของความเข้ าใจ ความหมาย เวลาที่ใช้ และการเข้ าถึงกลุม่ ตัวอย่าง
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4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลเพือ่ ให้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์โดยดําเนินการรวบรวมข้ อมูลเป็ น 4 ขันตอน
้
คือ
ขันตอนที
้
่ 1 สํารวจข้ อมูลเบื ้องต้ น โดยการเก็บประวัตขิ องอําเภอ การตั ้งถิ่นฐาน ประเพณี วัฒนธรรม
วิถีชีวิต การศึกษา การประกอบอาชีพ การคมนาคม และการสาธารณูปโภค และสร้ างความสัมพันธ์ชมุ ชน ใน
วันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2549
ขันตอนที
้
่ 2 ผู้วิจยั ส่งหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
ไปยังส่วนราชการต่างๆ เพื่อแนะนําตัว และขอความอนุเคราะห์ในการขอข้ อมูล และแจ้ งไปว่าจะเข้ าไป
ทําการเก็บข้ อมูลในวันที่ 30 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2550
ขันตอนที
้
่ 3 ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลตัวอย่างจากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 กลุม่ คือ
- ภาครัฐ ทําการเก็บข้ อมูลโดยไปแจกกับเจ้ าหน้ าที่โดยตรงในส่วน หรื อฝ่ ายที่
้
น และจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวทังภายในเกาะพะงั
- ภาคเอกชน ทําการเก็บข้ อมูลโดยเข้ าไปติดต่อ และขอแจกแบบสอบถามโดยตรง
ภายในที่พกั โรงแรม รีสอร์ ท และร้ านขายของที่ประกอบธุรกิจภายในเกาะพะงัน
- ภาคประชาชน ทําการเก็บข้ อมูลโดยไปแจกตามบ้ านประชาชนโดยตรงโดยขอความ
ร่วมมือกับทุกคนที่อยูภ่ ายในบ้ าน และทําการเก็บข้ อมูลขณะที่ชาวบ้ านเกิดการรวมกลุม่ กัน
บริ เวณร้ านค้ า และสถานที่ราชการต่าง ๆ
- นักท่องเที่ยว ทําการเก็บข้ อมูลกับนักท่องเที่ยวที่อยูต่ ามชายหาด และขอความ
ร่วมมือจากพนักงานตามที่พกั ต่าง ๆ ให้ แจกแบบสอบถามให้ กบั นักท่องเที่ยวเวลานักท่องเที่ยว
กลับเข้ าที่พกั และแจกแบบสอบถามบนเรื อขณะที่นกั ท่องเที่ยวเดินทางไป และกลับ
ขันตอนที
้
่ 4 รวบรวมจํานวนแบบสอบถามที่ได้ จํานวน 400 ชุด แล้ วตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ รับ
และเก็บข้ อมูลเพิม่ เติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ ครอบคลุมตามความมุง่ หมายของการวิจยั ที่กําหนด
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5. การจัดกระทําข้ อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ นําเครื่องมือแต่ละชนิดทีไ่ ด้ จากการเก็บรวบรวมจากภาคสนามมาวิเคราะห์ และ
ประมวลผลแต่ละประเภท ดังนี ้
1 ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล ผู้วิจยั ต้ องทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2.วิเคราะห์ และประมวลผล ด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และนําเสนอข้ อมูลที่ได้ ในรูปแบบตาราง และแผนภูมิ
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ สถิติแบบบรรยาย (Descriptive statistic) ได้ แก่
1. การหาค่าร้ อยละ (Percentage)
P=

n
x100
N

เมื่อ P คือ ค่าร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง
n คือ จํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการ
N คือ จํานวนกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
_

2. การหาค่ากลางเลขคณิต หรื อค่าเฉลีย่ ( x )
_

x=

∑x
N

_

เมื่อ

คือ ค่าเฉลีย่
้
∑ x คือ ผลรวมทังหมดของคะแนน
N คือ จํานวนกลุม่ ตัวอย่างทั ้งหมด
3. การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD)
x

_

SD =

∑ ( x − x) 2
N −1

เมื่อ SD คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
_

คือ ค่าเฉลีย่
X คือ คะแนนของแต่ละบุคคล
N คือ จํานวนกลุม่ ตัวอย่างทั ้งหมด
x

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการนํ า เสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มูล การท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศแบบบูรณาการเพื่ อการ
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้ แก่ รายการตรวจสอบ
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว และแบบสอบถาม แล้ ว นํ า ผลจากแบบสอบถามดัง กล่า วมาทํ า การ
วิเคราะห์ โดยผู้วิจยั ได้ วางแผน และมีการดําเนินงานในการทําวิจยั ตามลําดับ โดยจะเสนอเป็ น 4
ตอนดังนี ้ คือ
ตอนที่ 1 ผลการตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยว ได้ แก่ รายงานทรัพยากรการท่องเที่ยว
และการประเมินทรัพยากรการท่องเที่ยว
ตอนที่ 2. ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล จากแบบสอบถาม ได้ แก่ การหาข้ อมู ล ด้ าน
้
และ
ประชากรศาสตร์ ทรัพยากรต่าง ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว วิเคราะห์สภาวะแวดล้ อมทังภายใน
ภายนอก (SWOT) ของเกาะพะงัน ได้ แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทัศนคติเกี่ยวกับ
วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการในการพัฒนาเกาะพะงัน ความใฝ่ ฝั นที่อยากให้ เกาะ
พะงันพัฒนาไปในทิศทางใดในระยะเวลา 5 ปี ในอนาคต ตลอดจนการมีส่วนร่ วม และบทบาท
หน้ าที่ของแต่ละภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ตอนที่ 3 การสรุปข้ อเสนอแนะจากกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยัง่ ยืนที่
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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ตอนที่ 1 ผลการตรวจ
ผ
จสอบทรัพยากรท่
พ
องเที่ยว
จากการตรวจสอบทรัพยากรทท่องเที่ยว ผลกการตรวจสอบบสามารถรายยงานเป็ นด้ านต่
น าง ๆ
ร้ ้น ทรัพยาากรประเพณี วิถีชีวิต
ได้ แก่ ด้ านทรัรัพยากรธรรมมชาติ ทรัพยาากรวัฒนธรรมม และสิง่ ที่สรางขึ
และงานเทศกกาลทรัพยากกรกิจกรรม แลละทรัพยากรบบริการ ได้ ดงั นี ้ คือ
1.1. รายงานนทรัพยากรกการท่ องเที่ยว
ย
1) ทรัพยากรธธรรมชาติ
1.1) ชายหาาด
1.1.1) หาดริ
ห น้

ภภาพประกอบ 11 หาดริน้
ที่ตงั ้ หมูท่ ี่ 6 ตําบลบ้ านใใต้ อําเภอเกาาะพะงันระยะะทางห่างจากกที่วา่ การอําเภภอ
ประมาาณ 12 กิโลเมมตร
สภาพแวดล้ล้ อม เป็ นชายยหาดที่มีลกั ษณะโค้
ษ
งเว้ าเป็ป็ นรูปครึ่งวงกกลม ชายหาดดมีความยาว
ตังแต่
้ 800-1,000 เมตร สามารถมองเ
ส
เห็นเกาะสมุยได้
ย อย่างชัดเจน
เ หาดริ น้ แแบ่งออกเป็ นหหาดริ น้ ใน
น โดยหาาดริ น้ นอกจะะอยู่ด้านทิศตะวันออกของงชายหาด ที่บริ เวณหาดดเป็ นจุดที่
และหาดริ น้ นอก
สามารถมองเห็นพระจันทร์
ท เต็มดวงได้ สวยงามที
ส
่สดุ บนเกาะพะงันั โดยเฉพาะะในช่วงเวลาขึขึ ้น 15 คํ่า
ก ่มีชื่อเสีสียงไปทัว่ โลกก หาดริ น้ มีหาดทรายที
า
่
ทุกเดือน จะมีมีกิจกรรม Fuull Moon Paarty เป็ นกิจกรรมที
ขาวละเอียดคความลาดชันน้
น อย พบสิง่ มีชีวิตกลุม่ ที่อาศั
อ ยอยู่ตามพืพื ้นทรายมีคววามหนาแน่นน้
น อยมาก
ตามถนนเลียบหาดริ
ย
น้ จะะเต็มไปด้ วยร้ านรวงเป็ นอาาคารพาณิชย์ยชนเดี
ั ้ ยว ขายอาหารฝรั่งและซีฟ้ ูด
ร้ านอินเทอร์ เน็
เ ต ร้ านขายเสื ้อผ้ า และขของที่ระลึก อาาหารการกินค่คอนข้ างแพงกกว่าหาดอื่น
การเข้ าถึง
จากท้ องศาลาและจา
ง
ากบ้ านค่าย ค่คาเรื อประมาณ
ณคนละ 30 บบาท และ 20 บาท
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1.1.2) หาดท้
ห องนายยปาน

ภาพปรระกอบ 12 หาาดท้ องนายปปาน ถนนไปหหาดท้ องนายปปาน
ที่ตัง้ ตังอยู
้ ่หมู
ห ่ที่ 5 ตําบลบ้
า านใต้ อํอาเภอเกาะพพะงันระยะทางห่างจากตัตัวอําเภอประะมาณ 23
กิโลเมมตร
สภาพแวดล้ล้ อม ชายหาดมีลกั ษณ
ณะโค้ งเว้ าเป็ นรู
น ปครึ่ งวงกลลมความยาววประมาณ 8000-1,000
เมตร เป็ นชายหาดที่สงบ ชายหาดที่ตดต่
ดิ อกันคือชาายหาดท้ องนาายปานน้ อย และชายหาดดท้ องนาย
ปานใหญ่ บริริเวณชายหาดดมีหาดทรายที่มีเม็ดทรายยละเอียดขาวนนวลกว่าทุกๆ หาดบนเกาะะพะงัน
บรรยากาศโดยรอบของหหาดมีความสสงบเงียบตามมธรรมชาติ เพราะอยู่หหางไกลจากชุ
่
ชุมชนเป็ น
ชายหาดที่สวย
ว รองจากหาดริน้ มีหาดททรายที่ขาวสะะอาด แต่ไม่ละเอียดเท่าหาาดริน้
การเข้ าถึง
อ
น้ หรื อนัง่ รถสอองแถวจากท่าเรื
า อท้ องศาลลาไปอ่าวท้ องนายปาน
เหมาเรื อจากหาดริ
ค่ารถ 1000 บาท
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1.1.3) หาดแม่
ห
หาด

ภาพพประกอบ 133 หาดแม่หาดด
ที่ตงั ้ หมูทีท่ ่ี 7 บ้ านโฉลกกหลํา ตําบลเเกาะพะงัน
สภาพแวดล้ล้ อม อยูท่ างทิทิศตะวันตกเฉีฉียงเหนือของงเกาะ พะงัน อยูห่ ่างจากทท่าเรื อท้ องศาลา
ประมาณ 188 กิโลเมตร จุดเด่
ด นของหาดดแม่หาดคือเป็ป็ นหาดที่มีความยาวมาก
ว
ประมาณ 8000 เมตร
บริ เวณชายหหาดมีบรรยากกาศเงียบสงบบเหมาะสําหรั
ห บนักท่องเทีที่ยวที่รักความมสงบ หน้ าชายหาด
า
สามารถลงเลล่นนํ ้าได้ ช่วงนํ ้าลดสามารรถเดินข้ ามสันทรายที
น
่มีควาามยาวประมาณ 150 เมตตร ข้ ามไป
ยังเกาะม้ า ซึง่ บริเวณหน้ าเกาะม้
า
าเป็ นจจุดดํานํ ้าชมปปะการังนํ ้าตืนที
้น ่สวยงามแหห่งหนึง่ ในเกาาะพะงัน
การเข้ าถึง
- เช่าเรื อได้
อ ที่ท้องศาลลาราคาประมมาณ 50-100 บาท
- รถสองแถวจากหาดดในวกถึงหาดดแม่หาด 1000 บาท
ปั ญหาในพืน้ ที่ ไม่เป็ นที่รูู้จกั มาก ในขขณะที่เป็ นหาดที่ยงั คงควาามเป็ นธรรมชาตอยูม่ าก
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1.1.4) หาดธารเสด็
ห
ด็จ

ภาพประกอบ 14 หาดธารเสด็จ
ที่ตงั ้ ตังอ
้ ยูห่ มูท่ ี่ 5 ตําบลบ้
บ านใต้ อยยูท่ างทิศตะวันั ออกของเกาาะพะงัน
สภาพแวดล้ล้ อม มีลกั ษณ
ณะเป็ นพื ้นที่ราบติ
า ดกับชายยทะเล หาดทรายที่สวยงามม แต่คอ่ นข้ างหยาบ
ง
ภูเขาโขดหินที่มีรูปร่างแปลก ๆมีจดุ ชมวิวิ บริเวณหัวแหลมทังสอง
้ งข้ าง เรี ยกว่าหัวแหลมมะพพร้ าว มี
ความสูงประะมาณ 50 เมตตร ชายหาดธารเสด็จอยูใ่ กล้
ก หน่วยพิทกษ์
กั อทุ ยานธารรเสด็จที่ ธ.ส 1 ซึง่ เป็ น
ที่ตงของนํ
ั้
้าตตกธารเสด็จ ด้ านหน้ าชายหหาดมีแนวปะะการังก่อตัวบนโขดหิ
บ
นขนาานกับชายฝั่ ง มีสภาพ
สมบูรณ์ปานนกลางจนถึงสมบู
ส รณ์ดี
การเข้ าถึง สามารถเดินทางไปได้
น
ทังทางเรื
ง้
อและทางรถแต่ต้องเป็
อ นรถขนาาดใหญ่จึงจะะสามารถ
เดิดินทางไปได้ เพราะทางที
เ
่ผ่ผา่ นจะเป็ นทาางลาด ชันตลอดและเป็ นภูภูเขาสูง
ห
1.1.5) หาดสน
ที่ตงั ้ หมู่ 8 บ้ านศรี ธนู ตําบลเกาะพะงั
า
นั
สภาพแวดล้ล้ อม ทรายไมม่หยาบ นํ ้าใสสวยงาม
มีความยยาวประมาณ
ณ 400 เมตร
แต่มีแนววหินบางส่วนของหาด
มีแนวปะะการังเขากวาางขนาดย่อย
การเข้ าถึง สามารถติ
ส
ดต่อเช่ารถได้ ที่ท้ท้องศาลาราคคา
เช่าเหมาประะมาณ 200-300 บาท

ภาพประกอบ 15 หาดสสน
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ห
1.1.6) หาดยาว
ที่ตงั ้ หมู่ 8 บ้ านศรี ธนู ตําบลเกาะพะงั
า
นั
สภาพแวดล้ล้ อม เป็ นหาดดที่ทอดยาวมมาก 1 กิโลเมตตร
ทรายขาวสะอาดเหมือนแแป้ง
มีชื่อเสียงเป็ นอั
น นดับสองรรองจากหาดริน้
เป็ นจุดชมพรระอาทิตย์ตก และดํานํ ้าชมมปะการังนํ ้าตืตื ้น
มีฝงู ปลาหลาากชนิด
การเข้ าถึง สามารถติ
ส
ดต่อเช่ารถได้ ที่ท้ท้องศาลา
ราคาเช่าเหมมาประมาณ 200-300
2
บาทท
ห
ด
1.1.7) หาดสลั
ที่ตงั ้ หมู่ 8 บ้ านศรี ธนู ตําบลเกาะพะงั
า
นั
สภาพแวดล้ล้ อม เป็ นที่ราบเนิ
า นเขาลาดดลงสูท่ ะเล
กว้ างประมาณ 250 เมตรยาว
เ
8000 เมตร
เป็ นหาดดส่วนตัว นํ ้าใสสเป็ นกระจก
สามารถเล่นนํ ้าชมปะะการังแนวนําตื
้า ้น
การเข้ าถึง สามารถติ
ส
ดต่อเช่ารถได้ ที่ท้ท้องศาลา
ราคาเช่าเหมมาประมาณ 200-300
2
บาทท

ภาพประะกอบ 16 หาดยาว

ภ
ภาพประกอบ
17 แผนที่หาดสลั
า ด
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1.1.8) หาดบ้
ห านใต้

1 หาดบ้ านใใต้ และแผนที่หาดบ้ านใต้
ภาาพประกอบ 18
ที่ตงั ้ หมู่ 1, 2 และ 4 ต.บ้บ้ านใต้
สภาพแวดล้ล้ อม เป็ นชายยหาดราบลงไไป ไม่มีแนวหินแต่มีแนวปะะการังตายอยยูซ่ งึ่ มีปลิงทะเลอยูเ่ ป็ น
จํานวนมาก และมีร่องนํ ้าระหว่
้า
างเกาาะสมุยมองเห็ห็นเกาะสมุย เกาะแตนในน และเกาะแแตนอกได้
อย่างชัดเจนเป็ นแหล่งชุมชนชาวเกาะ
ม
เดิมที่ยงั คงอาชีพปลูกสวนนมะพร้ าว แลละเป็ นแหล่งส่สงออก มี
า ญ
การทําประมงพื ้นบ้ านที่สําคั
แ ลงก่อนแล้ล้ วต้ องเดินผ่าานรี สอร์ ทเข้ าไปเพราะ
การเข้ าถึง เช่ารถได้ จากกท้ องศาลาไปปทางหาดริ น้ แต่
ง
ไมม่มีถนนเข้ าถึงโดยตรง
1.2) อ่ าว
1.2.1) อ่อาวโฉลกหลลํา
ที่ตงั ้ หมู่ 7 บ้ านโฉลกหลํา ต.เกาะพะงังัน
สภาพแวดล้ล้ อม อยูท่ างทิทิศเหนือของเเกาะพะงันมีชายหาดโค้
ช
งเว้ว้ าเป็ นรูปครึ่งงวงกลมยาว 2.5
2
กิโลเมตร เป็ นอ่
น าวลึกกําบังคลื่นลม จึงเป็ นที่จอดพักเรื
ก อประมงพื ้นบ้
้ าน รอบๆอ่าวเป็ นชุมชนประมง
ชายฝั่ งที่ใหญ
ญ่และเก่าแก่ทีท่ีสดุ ของเกาะะพะงัน
ภายในหมูบ่ ้ านโฉลกหลํ
า
ามีท่าเรื อขึ ้นปลลาเป็ น
แหล่งที่จําหนน่ายอาหารทะะเลทังสดและ
้
ะแห้ ง
สินค้ าที่ขึ ้นชื่อที
อ ่สดุ คือปลาาหมึกตากแห้ห้ ง
และปลาอินทรี
ท ย์
การเข้ าถึง รถสองแถว
ร
จากท้ องศาลา
ถึงอ่าวโฉลกหหลํา 50 บาทท
ภาพประะกอบ 19 อ่าวโลกหลํา
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1.2.2) อ่ าววกตุ่ม
ที่ตงั ้ หมู่ 4 บ้ านวกตุม่ ต.เกาะพะงัน
สภาพแวดล้ล้ อม มีชายหาาดมีลกั ษณะะโค้ งเว้ า
ความลาดชันน้
น อย ความยยาวของชายหหาด
ประมาณ 8000-1,000 เมตตร สิง่ มีชีวิตกลุม่ ที่อาศัย
อยูต่ ามชายหหาดมีความหหนาแน่นมากทีที่สดุ
มีแนวหญ้ าทะเลกว้
ท
างประะมาณ 300-5500 เมตร
ถัดจากแนวหหญ้ าทะเลเป็ นแนวปะการั
น
ง มฝั่ ง
งริ
มีความกว้ างประมาณ
ง
1 กิโลเมตรซึง่
เป็ นแนวปะกการังมีความกกว้ างมากที่สดของเกาะพะ
ดุ
ะงัน
การเข้ าถึง. ขี่มี อเตอร์ ไซคค์ไปเที่ยวได้ สะดวก
1.2.3) อ่อาวในวก
ที่ตงั ้ หมู่ 1 บ้ านท้ องศาลาา ต.เกาะพะงังัน
สภาพแวดล้ล้ อม อ่าวโค้ งเว้ าเวลาที่พายุ
า เข้ า
แล้ วเรื อไม่สามารถเที
า
ยบทท่าที่โฉลกหลําได้
า ก็
จะมาที่อา่ วใในวกแทน สามารถเล่นนํ ้าไได้
มีต้นมะพร้ าวมาก
ว มีหินก้ อนใหญ่
อ
เรี ยงรราย
เป็ นช่วงๆ สาามารถเล่นนํ ้าดูปลาสีสนั สววยงามได้
การเข้ าถึง ขี่มอเตอร์ ไซค์ค์

ภาพประกออบ 20 อ่าววกกตุม่

ภาพประกออบ 21 อ่าวในนวก
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1.2.4) อ่อาวหินกอง

ภาพพประกอบ 222 อ่าวหินกองง
ที่ตงั ้ หมู่ 6 บ้ านหินกอง ต.เกาะพะงั
ต
น
สภาพแวดล้ล้ อม เป็ นชายยหาดแคบ ๆ ซึง่ ไม่สวยงามมนักส่วนใหญ
ญ่นกั ท่องเที่ยววที่พกั ที่นี่นิยมเดิ
ม นไป
เล่นนํ ้าบริเวณ
ณชายหาดซึง่ อยูห่ ่างไปทางเหนือราว 1 กิโลเมตรเป็ นบริ
น เวณที่มีททิิวสนขึ ้นลูล่ มอยู่
ชายทะเล โดยมีอนุสาวรี ย์ย์หอยกลมเป็ นจุ
น ดสังเกต เนืนื่องมาจากมีหอยกลมอยูเ่เป็ นจํานวนมาก
และสามารถไปเก็บกันได้ ในช่
ใ วงที่นํ ้าลงง
ร
ากหาดในวก 100 บาท หรืรื อที่ท้องศาลาาประมาณ 2000-300 บาท
การเข้ าถึง รถสองแถวจา
1.2.5) อ่อาวศรีธนู
ที่ตงั ้ หมู่ 8 บ้ านศรี ธนู ต.เเกาะพะงัน
สภาพแวดล้ล้ อม เป็ นชาายหาดที่สวยยเป็ นอันดับสาามของเกาะพพะงัน แต่ชาายหาดค่อนข้ข้ างแคบมี
ความยาวปรระมาณ 700 เมตรซึ่งเต็มได้
ไ ด้วยความร่ มเงาของต้ นสน
น ปกติจะดํานํ ้า เล่นนํ ้า และตก
ปลาได้ เป็ นอย่างดี แต่ถ้าเป็
เ นหน้ า มรสุสุมคลื่นลมจะะแรงมาก
และไม่สามารถลงเล่นนํ ้าไได้ มีหมูบ่ ้ านโโดยแบ่งออกเป็ น
2 ส่วน คือ ส่สวนแรกจะอยูยูใ่ กล้ หาด แลละเป็ นที่หลบมมรสุม
อีกส่วนอยูท่ างเหนื
า อกว่าเป็ป็ นบริเวณที่ปลู
ป กผลไม้
และเป็ นตลาาด ซุปเปอร์ มาเก็
า ต และร้ านอาหาร
น
การเข้ าถึง รถสองแถวจา
ร
ากหาดในวก 100 บาท
หรื อที่ท้องศาาลาประมาณ
ณ 200-300 บาาท
ภาพประกกอบ 23 อ่าวศรี ธนู
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1.2.6) อ่ าวท้ องศาลา

ภาพประกอบ 24 อ่าวท้ องศาลา
ที่ตงั ้ หมู่ 1 บ้ านท้ องศาลา ตําบลเกาะพะงัน
สภาพแวดล้ อม เป็ นท่าเรื อ ทีหาดทรายทอดยาวราว 1 กิโลเมตร บรรยากาศเงียบสงบเป็ น
ธรรมชาติ สามารถเล่นนํ ้าได้ และเป็ นชุมชนที่ใหญ่ที่สดุ ของอําเภอเกาะพะงัน เป็ นศูนย์กลางของ
ั้
การติดต่อ ค้ าขายและธุรกิจต่างๆมีอ่าวจอดเรื อที่สวยงามในตลาดมีห้องแถว เรี ยงรายอยู่ทงสอง
ข้ างถนน มีธนาคาร บริ ษัทนําเที่ยว โรงแรม ร้ านอาหาร และเป็ นจุดเริ่มต้ นในการไปเที่ยวยังที่ตา่ งๆ
การเข้ าถึง จากท่าเรื อโดยตรง และเป็ นศูนย์กลางในการเข้ าถึงยังจุดอื่น ๆ
1.3) นํา้ ตก
1.3.1) นํา้ ตกแพง
ที่ตงั ้ หมู่ 3 บ้ านมะเดื่อหวาน ต. เกาะพะงัน
สภาพแวดล้ อม เป็ นนํ ้าตกที่เกิดจากเทือกเขาบริเวณ
บ้ านมะเดื่อหวาน ไหลจากหน้ าผาสูง มีความสวยงามมาก
มีนํ ้าไหลตลอดปี ดูสวยงานเป็ นพิเศษในช่วง
เดือน ต.ค.-ธ.ค. บริ เวณโดยรอบนํ ้าตกเป็ นป่ าที่ร่มรื่ น
ในเส้ นทางจะพบพรรณไม้ ตา่ ง ๆ ลําธารและนํ ้าตกที่ยงั คง
ความเป็ นธรรมชาติ ในฤดูฝนจะสวยงามมากปั จจุบนั
ภาพประกอบ 25 นํ ้าตกแพง
เป็ นที่ตงที
ั ้ ่ทําการอุทยานแห่งชาติเกาะพะงัน-ธารเสด็จ
การเข้ าถึง รถสองแถวจากหาดในวก-นํ ้าตกแพง 50 บาท และจากท่าเรื อท้ องศาลาไปตามเส้ นทาง
ท้ องศาลา-บ้ านโหลกหลํา ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงทางเข้ าอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ
ซึง่ ทางแยกไปทางขวา ประมาณ 700 เมตรเข้ าที่ทําการอุทยาน เดินเท้ าเข้ านํ ้าตกอีกประมาณ 1
กิโลเมตร
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1.3.2) นํนา้ ตกธารเสสด็จ นํา้ ตกธาารประพาส และนํา้ ตกธธารประเวศ
ที่ตงั ้ หมู่ 5 บ้ านท้ องนายปปาน ต.บ้ านใใต้
สภาพแวดล้ล้ อม เป็ นนํ ้าตตกที่มีขนาดใหหญ่อยูใ่ นสภาพป่ า
ที่อดุ มสมบูรณ์
ณภายใต้ การรดูแลของกรมมอุทยานฯ
การเข้ าถึง สามารถเดิ
ส
นทางไปได้
ท
ทงท
ั ้ างเรื อและทาางรถ
ในช่วงเดือน ตุลาคม-มกรราคม ไม่สามมารถนัง่ เรื อไปป
นํ ้าตกได้ และะถ้ าเป็ นทางรรถ จะต้ องเป็ นรถขนาดใหญ
น
ญ่
จึงจะสามารถถเดินทางไปไได้ แต่ถ้าเป็ นหหน้ า
ฝนการเดินทางจะลําบากมาก
เพราะทางที่ผ่ผานจะเป็ นทาางลาด
ชันตลอดและะเป็ นภูเขาสูง
การเดินทางจึจึงต้ องระมัดระวั
ร งเป็ นพิเศษษ

ภ
ภาพประกอบ
26 นํ ้าตกธารเสด็จ

ภาาพประกอบ 227 รอยจารึก
1.4) เกาะ
1.4.1) เกาะพะงั
เ
น

ภาพพประกอบ 288 เกาะพะงัน
ที่ตงั ้ อยูห่ ่างจากจั
ง
งหวัดสุราษฎร์ ธานีไปทางทิ
ไ
ศตะวัวันออกในอ่าวไทย
ว ประมาณ 100 กิโลเเมตร
ห่างจากกอําเภอเกาะสมุย ประมาณ
ณ 15 กิโลเมตร
สภาพแวดลล้ อม ตังอยู
้ ่ทางทิ
ท ศตะวันออกเฉี ยงเหนนือของจังหวัวัดสุราษฎร์ ธาานี อยู่ห่างจากผื
า
น
แผ่นดินใหญ่ประมาณ 1000 กิโลเมตร มีชายหาดที่สวยงามบริ
ส
เวณ
ณ แหลมหาดดริน้ อ่าวศรี ธนูน
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อ่าวท้ องนายยปาน เป็ นต้ น นอกจากนียั้ยังมีนํ ้าตกธารรเสด็จ นํ ้าตกแพง และผืนป่ าอันอุดมสมมบูรณ์ให้
นักท่องเที่ยวได้
ว เดินป่ าศึกษาธรรมชา
ก
ติได้ ด้านตะวัวันตกเป็ นภูเขาหน้
ข าผาลาาดชัน ริ มฝั่ งทะเลมี
ชายหาดสวยยงามนํ ้าใสสะะอาด มีแนวหิหินปะการังทัวไป
ว่
การเข้ าถึง สามารถเดิ
ส
นทางไปได้
ท
หลาายวิธีมาก ถ้ าเป็ นรถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้ เส้ นทางสาาย
พุทธมณฑล--นครปฐม-เพชรบุรี-ประจววบคีรีขนั ธ์-ชุมพร-สุ
ม ราษฎร์ร์ ธานี ระยะทาาง 685 กิโลเมมตร
แต่ถ้าต้ องกาารเดินทางโดยยรถโดยสารจจะมี 999 บริษัษทั ขนส่ง เดินทางมายังเกาาะพะงันโดยตตรง รถไฟ
ถึงจังหวัดสุราษฎร์
ร
ธานีสามารถที
า
่จะติติดต่อรถโดยสสารได้ จากเคคาน์เตอร์ ที่สถถานีรถไฟ แตต่ถ้าอยาก
เดินทางโดยเเรื อโดยสารก็จะมีบริ ษัทส่งเสริ
ง ม และซีทาร์
ท น หรื อถ้ าเป็
า นเรื อเฟอร์ร์ รี่ก็จะเป็ นบริริ ษัทราชา
เฟอร์ รี่ ระยะเเวลาการเดินทางจากอํ
ท
าเภภอเกาะพะงัน โดยทางเรื อใช้
ใ เวลาประมมาณ 2 ชัว่ โมงงครึ่ง
1.4.2) เกาะแตนใน
เ
น
ที่ตงั ้ ตังอยู
้ หน้
ห่ าอ่าวท้ องศศาลา ห่างจากกฝั่ งประมาณ
ณ 400 เมตร
สภาพแวดลล้ อม เป็ นที่ ของราษฎร์
ข
พัสดุมีหาดทรายเพียงหาดดเดียว แต่ละะเอียดมากจะะมีแหลม
ทรายขาวยื่นออกมากลาง
น
งทะเล พื ้นที่ส่สวนใหญ่
เป็ นป่ า และหิหินขนาดใหญ
ญ่และเป็ นที่ที่นิยมไปตกปลลา
และสามารถพายเรื อเล็กไปได้
ไ ตลอดเวลา
ป งมีสีสนแปลกๆ
นั
ในนํ ้าเต็มไปดด้ วยฝูงปลา ปะการั
สวยงามมากก มีถํ ้าสวยงามมหลายแห่ง
การเข้ าถึง สามารถนั
ส
ง่ เรื อจากท้ องศาาลา
ประมาณ 100 นาที ค่าเรื อประมาณ
ป
10-15 บาท
ภาาพประกอบ 229 เกาะแตนใน
1.4.3) เกาะม้
เ
า
ต
น
ที่ตงั ้ หมู่ 8 บ้ านแม่หาด ต.เกาะพะงั
สภาพแวดล้ล้ อม เป็ นเกาะที่ใกล้ ชิดกับเกาะพะงั
บ
น
มากที่สดุ แต่ต่ได้ รับผลกระทบจากเอลนินิโญ
มีซากปะการัรังที่ได้ รับความเสียหายเป็ นบริ
น เวณกว้ าง
แต่เมื่อนํ ้าลดดสามารถเดินไปตามชายห
น
หาด
ที่เชื่อมติดกันระหว่
น างเกาะะพะงันและเกกาะม้ าได้
ภ
ภาพประกอบ
30 เกาะม้ า
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และยังเป็ นเกาะที่ได้ รับการรับรองเป็ นเกาะ
เกษตรอินทรี ย์แห่งเดียวในประเทศไทย
และมีแนวปะการังที่สวยงามใช้ ในการดํานํ ้าตื่นซึง่
มีชื่อเสียงที่สดุ ของเกาะพะงัน
การเข้ าถึง เช่าเรื อหรื อรถได้ ที่ท้องศาลาราคา
ประมาณ 50-100 บาท มาลงยังหาดแม่หาด
แล้ วเดินข้ ามายังเกาะม้ า

ภาพประกอบ 31 ประการังได้ รับ
ผลกระทบจากเอลนิโญ

2) ทรัพยากรวัฒนธรรม และสิ่งที่สร้ างขึน้
2.1) วัด
2.1.1) วัดเขาถํา้
ที่ตงั ้ หมู1่ ตําบลบ้ านใต้ บนยอดเขาข้ าวแห้ ง
ประวัติความเป็ นมา วัดเขาถํ ้า หรื อ สวนสุวรรณโชติการาม เป็ นสํานักสงฆ์ที่มีชื่อเสียง ภายในมี
พระพุทธบาทจําลอง รูปเคารพต่างๆ เช่นพระพุทธรูปปางป่ าเลยไลย์ พระแม่ธรณีบีบมวยผม โดย
เคยเป็ นที่พํานักของพระฝรั่งรู ปแรกที่พบเกาะพะงันมีนามว่าภิกขุอิมานุเอล เชอร์ แมน ศึกษาพุทธ
ศาสนานิกายเซน ท่านได้ สร้ างภาพศิลปะภาพเขียนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาไว้ หลายสิบภาพ และ
อธิบายความหมายของแต่ละภาพไว้ ด้วย
สภาพแวดล้ อม สถานที่ร่มรื่ นมาก อากาศเย็นสบายภายในวัดมีฝรั่งมาฝึ กนัง่ วิปัสสนากรรมฐาน
อยูเ่ ต็มไปหมดบ้ างเดินจงกรมดูสงบเยือกเย็น ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมขึ ้นไปชมวิวบริเวณ
มณฑปพระพุทธบาท มองเห็นทิวทัศน์กว้ างไกล ท้ องทะเลกว้ างทางด้ านใต้ ของเกาะพะงัน หาด
บ้ านใต้ และหาดท้ องศาลา
การเข้ าถึง สามารถเดินทางไปโดยการเช่าเหมารถยนต์และรถจักรยานยนต์จากท้ องศาลา ซึง่ มี
ระยะทางจากท้ องศาลาไปถึงปากทางขึ ้นวัดเขาถํ ้า ระยะทาง 3 กิโลเมตร และจากปากทางขึ ้นไป
บนวัดเขาถํ ้าอีก 1 กิโลเมตร
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2.1.2) วัดใน
ที่ตงั ้ หมู่ 3 บ้ านเหนือ ต.บ้ านใต้
ประวัติความเป็ นมา เป็ นศิลปกรรมสมัยศรี วิชัย ตัวโบราณสถานอยู่ในพื ้นที่วดั ร้ างในเขตธรณี
สงฆ์ของวัดโพธิ์ ที่บ้านนอก ตําบลบ้ านใต้ ชาวบ้ านเรี ยกต่อ ๆ กันมาว่าวัดใน เพราะถัดไปมีวดั นอก
อีกหนึง่ วัด
สภาพแวดล้ อม บริ เวณวัดมีโบราณสถานคือเจดีย์สามองค์ เจดีย์องค์แรกอยู่คงสภาพมากที่สดุ
เป็ นเจดีย์สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ สิบสองก่ออิฐถือปูน เจดีย์องค์ที่สอง สร้ างด้ วยหินปะการัง เหลือเพียง
ฐาน ปั จจุบนั ถูกโอบคลุมด้ วยต้ นโพธิ์ใหญ่ เจดีย์อีกองค์หนึ่งอยู่ทางด้ านทิศตะวันออกของเจดีย์หิน
ปะการัง เป็ นเจดีย์ขนาดเล็กก่ออิฐถือปูน เหลือเพียงส่วนฐานเช่นกัน ถือได้ ว่ามีเจดีย์ทางพุทธ
ศาสนาที่มีอายุเก่าแก่มาก แต่ในปั จจุบนั เป็ นวัดที่ไม่มีพระจําพรรษาอยู่
การเข้ าถึง ไปทางแยกที่จะไปท้ องนายปานจะเห็นแยกที่เข้ าไปวัดใน แล้ วต้ องเดินต่อเข้ าไปอีก
ประมาณ 500 เมตร
2.1.3) วัดโพธิ์
ที่ตงั ้ ม.2 บ้ านนอก ต.บ้ านใต้
ประวัติความเป็ นมา เป็ นวัดแห่งแรกของตําบลบ้ านใต้ ถือได้ ว่าเป็ นวัดประจําตําบล สร้ างขึ ้นใน
สมัยปลายอยุธยา หรื อกรุ งธนบุรี สร้ างขึ ้นเนื่องมาจากวัดในเสื่อมโทรมลงจึงมีการย้ ายพระภิกษุที่
เคยจําพรรษาที่วดั ในมาอยูท่ ี่วดั โพธิ์แทน
สภาพแวดล้ อม มีภมู ิทศั น์ที่สวยงาม ร่มรื่ น และมีถนนผ่านกลางวัดแบ่งวัดออกเป็ น 2 ฝั่ ง ฝั่ งหนึ่ง
เป็ นที่จําพรรษาของพรภิกษุ และอีกฝั่ งหนึง่ เป็ นที่อบไอนํ ้าสมุนไพร อบซาวน่า และนวดแผนโบราณ
โดยมีการนวดทัง้ หมด 6 สูตร ได้ แก่ เกลือ(ช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้ เป็ นปกติ) ขมิน้ ขาว
(รักษาร่ างกายจากการติดเชื ้อภายใน) Kaffir lime (รักษาอาการปวดหัว เจ็บป่ วย และร่างกาย
บาดเจ็ บ) มะกรู ด (บํารุ ง ผิว พรรณ และให้ ก ลิ่นที่ หอม) ใบมะขาม (รั กษาอาการคัน ที่ เ กิ ดจาก
ภูมิแพ้ ) และขมิ ้นอ้ อย (ลดการติดเชื ้อที่ผิวหนัง และทําให้ ผิวนุ่ม)
การเข้ าถึง ไปทางแยกที่จะไปท้ องนายปานถนนจะผ่านกลางวัดโพธิ์ (เปิ ดทุกวัน 14.00 น.-17.00 น.)
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2.1.4) วัดราษฎร์ เจริิญ
ที่ตงั ้ หมู่ 1 บ้ านท้ องศาลาา ต.เกาะพะงังัน
ประวัตคิ วามมเป็ นมา วัดราษฎร์ เจริญก่อสร้ างขึ ้นตังแต่
ั ้ สมัยรัชกาลที
ก ่ 5 มีพระะครูสภุ ทั รธรรรมาภิรม
(วิธูร ธรรมวโโร) เป็ นเจ้ าอาาวาสซึง่ ท่านเป็ นผู้ริเริ่มก่อตัง้ “วนอุทยาานการุณเมตตต์นํ ้าตกแพง” ขึ ้นใน
บริเวณนํ ้าตกกแพง และปั จจุ
จ บนั ก็คือ อุทยานแห่
ท
งชาติติเกาะพะงัน-ธารเสด็
จ ในนอดีตเมื่อเกาะะพะงัน
ยกฐานะเป็ นกิ
น ่งอําเภอเกาาะพะงัน เมื่อวัวนที่ 23 ตุลาคม 2513
ในขณะนันใ
้ ใช้ อาคารรับรอองแขกของวัดราษฎร์
ด
เจริญ
เป็ นที่ทําการอําเภอแห่งแรรก
สภาพแวดล้ล้ อม อยูใ่ นเขขตชุมชน เข้ าถึงได้ ง่ายมากก
เพราะไม่ไกลลจากชุมชน และห่
แ างจากทท่าเรื อเพียง 1 กิโลเมตร
เป็ นที่พงึ่ ทางงใจของชาวเกกาะพะงันทุกคน
ค โดยมี
พระครูสภุ ทั รธรรมาภิ
ร
รมหหรืื อพระครูหลบเป็
ล น
พระภิกษุผ้ ทู ี่เป็ นที่สกั การะะของชาวเกาาะพะงัน
การเข้ าถึง เช่
เ าเหมารถได้ด้ จากท้ องศาลลาไปทาง
ภาพประกออบ 32 วัดราษษฎร์ เจริญ
ที่วา่ การอําเภภอเกาะพะงันประมาณ
น
500 บาท
2.2) ศาล
ศ าแม่ กวนอิ
ก ม
2.2.1) ศาลเจ้
ที่ตงั ้ หมูท่ ี่ 7 บ้ านโฉลกหลลํา ต.เกาะพะะงัน
า ้นเนื่องมาาจากมีผ้ หู ญิงคนหนึ
ง
ง่ ฝั นเห็ห็นว่า เจ้ าแม่กกวนอิมมาบออกให้
ประวัตคิ วามมเป็ นมา สร้ างขึ
สร้ างศาลให้ ทาน
ท เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ฮวงจุ
ว ้ ยดี ทําให้ เกิดความสง่างาม
า ดังนันจึ
้ จึงมีการก่อสร้ร้ างขึ ้น
และสร้ างเสร็ร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2536
เป็ นที่ประดิษฐานเจ้
ษ
าแม่กวนอิ
ก ม
และพระพุทธรู
ธ ปปางห้ ามญ
ญาติสีทองสววยงาม
ซึง่ สร้ างจากจิจิตศรัทธาของงชาวบ้ าน
ชาวเกาะพะงังันนิยมไปเสี่ยงเซี
ย ยมซี ตลอดจน
บนบานศาลกกล่าวตามที่คนปรารถนา
ค
ภาพประะกอบ 33 ศาลลเจ้ าแม่กวนอิอิม
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สภาพแวดล้ล้ อม ศาลเจ้ าแม่กวนอิมมีระยะทางจาก
ร
ก
ท้ องศาลาปรระมาณ 9 กิโลเมตร
ล
ตังอยู
้ บนเนิ
บ่
นสูง
บริเวณหน้ าศาลจึ
ศ งมองเห็ห็นทิวทัศน์ของงอ่าวโฉลกหลลํา
ซึง่ อยูท่ างตออนเหนือของเกกาะพะงันได้ อย่
อ างชัดเจน
โดยเมื่อขึ ้นไไปถึงหน้ าศาลลจะสามารถ มองเห็นทิวทัศน์
ของเกาะพะงงัน นับเป็ นที่สวยงามมากจ
ส
จุดหนึง่
การเข้ าถึง รถสองแถวจา
ร
ากหาดในวก 100 บาท
ภาพประะกอบ 34 พระพุทธรูป
(เปิปิ ดทําการทุกวั
ก น เวลา 8.000 น. – 17.000 น.)
ปางงห้ ามญาติสทอง
ที
2.3) พระเจจดีย์ภเู ขาน้ อย
อ
ที่ตงั ้ หมู่ 1 บ้ านท้ องศาลาา ต.เกาะพะงงัน
ประวัติความเป็ นมา เป็ป็ นวัดที่เก่าแกก่ที่สดุ ของเกาะพะงัน มีอายุมากกว่า 300 ปี ซึ่งประดิษฐาน
อ ง่ เป็ นปูชนียสถานสําคัญของเกาะพพะงัน มีงานฉฉลองในเดือน 9 ของทุกปี องค์
อ เจดีย์
เจดีย์ภเู ขาน้ อยซึ
ประธานสร้ างจากปูนทาสีสีขาวตังอยู
้ ่บนฐาน มีเจดีย์ยบริ วารอยู่รอบ
อ ๆ ใกล้ กบั เจดีย์ยงั มีรูปปั น้ หลวง
พ่อตึกวิบลู ย์์ธรรมสารซึง่ เป็ป็ นพระภิกษุทีท่ีชาวพะงันเคคารพสักการะะ และเดินทางงมาบนบานศศาลกล่าว
สภาพแวดล้ล้ อม ตังอยู
้ บ่ นยอดเขาซึ
น
ง่ ทางเดิ
ท นขึ ้นไปป
เป็ นทางชัน และแคบ
แ
บริเวณศาลาหลังั โบสถ์
เป็ นจุดชมวิวที
ว ่สวยงาม มองไปเห็นสวนนมะพร้ าว
ที่ครอบคลุมพืพ ้นที่กว้ างไกลลไปจดผืนทะะเลฝั่ งตะวันตก
ต
ของเกาะพะงงัน บริเวณเวิ ้งอ่
้ง าววกตุม่
โดยเป็ นสถานนที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ของเกาะพะงั
ข
งัน
การเข้ าถึง สามารถเดิ
ส
นทางโดยรถสอ
ท
งแถว
ภาพพประกอบ 355 พระเจดีย์ภเขาน้
และมอเตอร์ ไซด์
ไ รับจ้ างจาากท้ องศาลา
เู อย
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2.4) พระพุทธบาทจํ
ท
าลองบนภูเขาววัดมธุรวรารราม (วัดมะเดื่อื หวาน)
ที่ตงั ้ หมู่ 3 บ้ านมะเดื่อหววาน ต.เกาะพพะงัน
ประวัตคิ วามมเป็ นมา ในววัดมีพระพุทธรู
ธ ปศิลายวงหหรื อพระพุทธรูรูปหินอ่อนแลละพระพุทธบาาท
จําลองประดิษฐานอยู่ ภาายในพระมณฑปบนเขา พระพุทธรูปศิลายวงมี
ล
พระนนามว่า หลวงพพ่อเพชร
เป็ นพระพุทธรู
ธ ปที่ได้ อญ
ั เชิชิญมาจากพมม่าคราวเดียวกับหลวงพ่อเพชรที
เ
่เกาะสมุย จึงมีพทุ ธลักษณะ
ที่งดงามใกล้ เคียงกัน หากกแต่องค์ที่เกาาะสมุยดูจะสมมบูรณ์กว่ามาาก ด้ านหน้ าหหลวงพ่อเพชรรมีพระ
ล
ษฐานอยู่
พุทธบาทจําลองประดิ
สภาพแวดล้ล้ อม เป็ นวัดที่อยู่กลางป่ า เชิงเขาจะมีบับนไดขึ ้นไปนนมัสการพระพพุทธบาท สองงข้ างทาง
เป็ นต้ นไม้ ใหญ่ร่มรื่ น มีมณฑปพระพุ
ณ
ทธบาทจําลอง และจะมีงานนประเพณีนมัสการเป็ นปรระจําทุกปี
้ ่ในปป่ า และเต็มได้
ไ ด้วยต้ นไม้ ไม่มีกําแพงงแน่ชัดจึงทําใให้ จึงทําให้ ภายในวั
ภ
ด
แต่พื ้นที่ของวัดตังอยู
แ ภมู ิทศั น์นที่ไม่สวยงามม
ค่อนข้ างรก และมี
การเข้ าถึง สามารถเดิ
ส
นทางโดยรถสอ
ท
องแถว และมอเตอร์ ไซค์รับจ้
บ างจากท้ องงศาลา ซึง่ มีราคา
ร 1015 บาท และะรถสองแถวจจากหาดในวกก 50 บาท
3)) ทรัพยากรปประเพณี วิถีถชี ีวิต และงาานเทศกาล
3.1) งานฟูลมู
ล นปาร์ ตี ้ (Full moon Party)
P

ภาพปประกอบ 36 งานฟู
ง ลมูนปาร์ ตี ้
ที่ตงั ้ หาดริน้ หมู่ 6 บ้ านหหาดริน้ ต.บ้ านใต้
น
ประวั ติค วาามเป็ นมา ในอดี
ใ ตหาดริร้น้ นัก ท่อ งเที่ ยวจะได้ พ บ กับ การใช้ ชี ววิิ ต แบบดัง้ เดิดิ ม อยู่ใ น
กระท่อมไม้ ทีท่ีไม่มีไฟฟ้า กินอาหารพื ้นเเมืองกับครอบบครัวของตน จนกระทัง่ นาายสุทธิ เกื ้อสสกุลเป็ นผู้
จัดงานงานเลีลี ้ยงต้ อนรับเพืพื่อนชาวออสเตเรี ยในเดือนพฤษภาคม
น
ปี พ.ศ.25300 เป็ นช่วงวันขึ ้น 15 คํ่า
ซึ่งมีพระจันทร์
ท เต็มดวงพออดี ในวันนันมี
น้ การจัดงานนรอบกองไฟริริ มชายหาด โโดยมีการเปิ เพลงร็
เ
อค
และมีคนประะมาณแค่ 50 คนในคืนนันเต้
น้ นกันอยู่รอบกองไฟจนรุ
อ
รุ่งสาง แล้ วนักั ท่องเที่ยวชาาวออสเต
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เรี ยคนนันเห็
้ นพระจันทร์ จะขึ ้นเต็มดวง ณ หาดริ น้ ไม่มีเมฆมาบดบัง จนทําให้ เกิดความรู้ สกึ ดื่มดํ่า
กับทัศนี ยภาพที่ ไม่เคยเห็ นมาก่ อนไปเขียนในหนัง สือเกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวเล่มหนึ่ง ที่ ตีพิม พ์
จํ าหน่ายไปทั่วโลก เมื่อนัก ท่องเที่ ยวชาวตะวันตก ผู้มีรสนิยมชอบธรรมชาติ อ่านพบข้ อความ
ดังกล่าวจึงอยากมาเที่ยวชมความสวยงามของพระจันทร์ เต็มดวงแล้ ว
พากันแห่มาเที่ ยวจํ านวนมาก จนเป็ นเหตุให้ กําเนิ ดงานพบปะชุมนุมขึน้ จนปั จจุบันกลายเป็ น
เศรษฐกิจหลักของชาวเกาะพะงันที่สามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั ชาวเกาะพะงันทุกคน เพราะมันส่งผล
ต่อเนื่องถึงธุรกิจที่เกี่ยวพันกับเรื่ องการท่องเที่ยวแทบจะทุกส่วนบนเกาะพะงันมีเงินสะพัดในช่วง
อาทิตย์เดียวก่อนฟูลมูนปาร์ ตี ้จนถึงวันฟูลมูนปาร์ ตี ้ในแต่ละเดือนจนสามารถชดเชยทังเดื
้ อนที่ไม่
ค่อยมีนกั ท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวได้ เป็ นอย่างดีปี 2550 นี ้เป็ นการฉลองครบรอบ 20 ปี งานฟูลมูน
ปาร์ ตี ้ และในเดือนมิถนุ ายนมีวนั ขึ ้น 15 คํ่าถึง 2 วันจึงมีการจัดงาน 3 คืนในวันที่ 26 27 และ 28
มิถนุ ายน 2550 เรี ยกว่างาน “BLUE MOON PARTY” และเกาะพะงันยังมีการจัดงาน BLACK
MOON และ HALF MOON PARTY ดังนี ้
FULL MOON PARTY (ปาร์ ตคี ้ ืนพระจันทร์ เต็มดวง)
01 พฤษภาคม 01 กับ 29 มิถนุ ายน 31 กรกฎาคม 28 สิงหาคม
26 กันยายน 26 ตุลาคม
24 พฤศจิกายน
24 ธันวาคม
BLACK MOON CULTURE (ปาร์ ตคี ้ ืนพระจันทร์ เดือนมืด)
16 พฤษภาคม 14 มิถนุ ายน
14 กรกฎาคม 13 สิงหาคม
11 กันยายน 11 ตุลาคม
09 พฤศจิกายน 09 ธันวาคม
HALF MOON PARTY (ปาร์ ตคี ้ ืนพระจันทร์ ครึ่งเสีย้ ว)
07 กับ 22 พฤษภาคม 08 กับ 22 มิถนุ ายน 07 กับ21 กรกฎาคม 05 กับ 19 สิงหาคม
3.2) การแข่ งขันหาหอยกลม บ้ านหินกอง
ที่ตงั ้ หมู่ 6 บ้ านหินกอง ตําบลเกาะพะงัน
ประวัตคิ วามเป็ นมา เป็ นการละเล่นพื ้นบ้ านที่ที่จดั ขึ ้น
ในช่วงเดือนที่นํ ้าลงเพราะจะสามารถหาหอยกลมได้ ง่าย
หอยกลมซึง่ มีเพียงที่บ้านหินกองที่เกาะพะงัน
ประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี ที่บ้านหินกอง
เป็ นกิจกรรมของประชาชนในท้ องถิ่น แต่ไม่ได้ รับความสนใจ
จากทังประชาชนและนั
้
กท่องเที่ยวมากนัก
ภาพประกอบ 37 การแข่งขันหาหอยกลม
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3.3) ประเพ
พณีลากพระะทางทะเล

ภาพประกออบ 38 ประเพพณีลากพระททางทะเล
ที่ตงั ้ หมู่ 1 บ้ านท้ องศาลาา ตําบลเกาะะพะงัน
ประวัตคิ วามมเป็ นมา ปรระเพณีชกั พระะ สันนิษฐานวว่า น่าจะสืบเนื
เ ่องมาจากตํตํานานเทโวโรรหนสูตร
องค์สมเด็จพระสั
พ มมาสัมพุพทธเจ้ าได้ ทรงเสด็
ร จไปประะทับจําพรรษษา ณ เทวโลก ชันดาวดึ
้
งส์ เพื่อ
แสดงธรรมโปปรดพุทธมารดาจนตลอดไไตรมาส แล้ วก็กเสด็จกลับสูชมพู
่ ทวีป ในนวันแรม 1 คําเดื
่า อน 11
แต่สําหรับปรระเพณีชกั พระะของเกาะพะะงัน มีความแแตกต่างจากทีที่อื่น คือ ถือเออาวันแรม 8 คํค่าเดือน
11 เป็ นวันชักพระ
ก เพราะมีมีปัจจัยสําคัญ ได้ แก่ ลมและนํ ้า เนื่องจากเป็ นการชักั พระทางนํ ้า โดยไม่ท
รบแน่ชดั ว่าเริริ่มขึ ้นเมื่อไหรร่ แต่มีมากกวว่า 100 ปี แล้ ว โดยในปั จจุบับนก็ยงั มีประะเพณีชกั พระททางทะเล
อยูเ่ พื่อสืบสาานประเพณีและวั
ล ฒนธรรมมท้ องถิ่นของออําเภอเกาะพะงัน ณ บริเวณท่าเรื อตลาาดท้ อง
ศาลา โดยมีกิกิจกรรมการจัจัดขบวนเรื อพนมพระทางท
พ
ทะเลซึง่ ถือเป็ นเอกลักษณ์์ที่มีแห่งเดียวของ
ประเทศ มีแข่ขงขันกีฬาพืนบ้
้น าน เช่นการรแข่งขันเรื อพาย ดํานํ ้าจับเป็ ด ชกมวยททะเล ดํานํ ้ามาราธอน
และการแข่งขัขนปอกมะพร้ร้ าว ส่วนตอนนกลางคืนจะมีมีการแสดงมหหรสพ หนังตะะลุง มโนราห์์ การ
ประกวดเทพีชักพระทางททะเลและการปประกวดสาวปประเภทสองชิชิงเงินรางวัลโโดยมีการจัดกิจกรรม
แบบพื ้นบ้ าน 3 วัน 3 คืน
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4)) ทรัพยากรดด้ านกิจกรรมม
4.1) การดํานํ
า า้ ดูปะการัรัง
ที่ตัง้ บริ เวณ
ณทิศตะวันตกเริ่ มตังแต่
้ อ่าวในวกตรงบริิ เวณที่ตงขอ
ั ้ องอําเภอเกาะะพะงันเรื่ อยขึขึ ้นไปทาง
ทิศเหนือผ่านอ่
น าววกตุม่ หาดสลั
ห
ด จนถึถึงเกาะม้ า
สภาพแวดล้ล้ อม แนวปะกการังก่อตัวได้ด้ ดีที่สดุ ซึง่ แนนวปะการังมีความกว้
ค
างมาากโดยเฉลี่ยกว้
ก าง
ประมาณ 3000-800 เมตร และกว้ างที่สุสดุ บริเวณอ่าววกตุ
ว ม่ ซึง่ แนนวปะการังมีคความ
กว้ าง 1 กิโลเเมตร ถึงระดับความลึ
บ
ก
ประมาณ 2-55 เมตร ปะกาารังส่วนใหญ่มีสภาพ
สมบูรณ์ดี ยกกเว้ นในอ่าวในนวกตรงบริเวณ
ว
บ้ านท้ องศาลลา แนวปะกาารังมีสภาพสมมบูรณ์
ระดับปานกลลาง นอกจากกนี ้ยังพบสัตว์อือ่ืนๆ
ปะปนอยูใ่ นแแนวปะการัง เช่น ดอกไม้ ทะเล
ท
ฟองนํ ้าครก ปลานกแก้
ป
ว ปลาการ์
ป
ตนู ปลาสลิ
ป
ดหิน
ภาพพประกอบ 399 การดํานํ ้าดูปะการั
ป ง
4.2) การเดินป่ าศึกษาธธรรมชาติ

ภาพพประกอบ 400 อุทยานแห่งชาติ
ง เกาะพะะงัน-ธารเสด็จ
ที่ตงั ้ อุทยานนแห่งชาติเกาะพะงัน-ธารเสด็จ
สภาพแวดล้ล้ อม เป็ นเส้ นทางที
น
่มีความมยาวประมาณ
ณ 2.5 กิโลเมมตร ใช้ เวลาเดินประมาณ 2 ชัว่ โมง
เส้ นทางค่อนข้
น างชัน ลัดเลลาะไปตามนํ ้าตกแพงน้
้
อย จะพบกับพืชพรรณต่างๆๆ ทังไม้
้ ยืนต้ น พืชพื ้น
ล่าง ลําธารแและนํา้ ตกที่ยัยงั คงความเป็ป็ นธรรมชาติ รวมทังกล้
้ วยไม้
ย หลากหลลายชนิด สภาพป่
ส
า
โดยทัว่ ไปเป็ นป่
น าดิบชื ้นที่มีมีความอุดมสสมบูรณ์สงู มีไม้ ยางนาที่มีมีขนาดใหญ่ขขึึ ้นอยู่หนาแนน่นโดยป่ า
เป็ นป่ าดงดิบชื
บ ้น เป็ นป่ าไไม้ ไม่ผลัดใบ มีสีเขียวสดตตลอดปี สภาพป่ ารกทึบททังในเรื
้ อนยออดของไม้
ใหญ่และ ชันไม้
น้ พื ้นล่างที่สํสาคัญ ได้ แก่ ตะเคียนทออง กระท้ อน และป่
แ าดงดิบบแล้ ง เป็ นป่ าทีที่ปกคลุม
บริเวณไหล่เขา
ข ตามร่องนํนํ ้าที
้ ่เป็ นเขาหินเป็ นส่วนใหหญ่ มีพนั ธุ์ไม้ ทีท่ีสําคัญ ได้ แแก่ ไม้ พลองใบบใหญ่ยม
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หินหาดรุ ม และยมเขา
แ
มีพืชพันธุ์ที่หายาก
า เช่น หลลักเขี ้ยว และะกล้ วยไม้ จําพพวกว่านเพชรหึง ส่วน
สัตว์ป่าที่พบ คือ สัตว์เลียงลู
้ย กด้ วยนมม ประกอบด้ วย
ว กวางป่ า ลิง ค่าง นางงอาย พังพอนน มีอยู่
มากมายประะมาณ ไม่น้อยกว่า 200 ตัตว นก ประกกอบด้ วยนกหหลายชนิด เช่น เหยี่ยวแดงง นกออก
นกขุนทอง เป็ป็ นต้ น สัตว์เลื ้อยคลาน ปรระกอบด้ วย
เต่า ตะพาบนนํ ้า ซึง่ อาศัยอยู
อ ต่ ามลําธารรนํ ้าจืดในป่ า
และสัตว์ประะเภทงูชนิดต่างๆ
า ทังที
้ ่มีพิษ
และไม่มีพิษ เช่น งูเห่า งูจงอาง
จ
งูเขียว งูเหลือม
สัตว์ครึ่งบกคครึ่งนํ ้า ประกออบด้ วย กบ เขีขียดต่าง ๆ
ส่วนมากพบตามบริเวณลํลําห้ วย และสัตั ว์นํ ้าจืดอื่นๆ
า
ภาพพประกอบ 41 ว่านเพชรหึหง
ประกอบด้ วย ปลาดุก ปลลาช่อน กุ้ง ปูนํน ้าจืด และเต่านา
4.3) การพาายคายัค แคนู และเรือนํนาเที่ยว
ที่ตงั ้ บริเวณ
ณหาดริน้ หาดขวด ท้ องนายยปาน โฉลกหหลํา และท้ องศาลา
ง
สภาพแวดล้ล้ อม การพายยคายัค แคนู ในพื ้นที่ดงั กวว่าส่วนมากจะะเป็ น
บริการจากทางที่พกั หรื อรี สอร์ ทที่ให้ บริิการเฉพาะลูลูกค้ าของตน
P
ขายยรวมกับที่พกดั
กั งกล่าว
โดยอาจจะมีการทําเป็ น Package
ห งจากที่เข้ าพักแล้ ว หรื อ
หรื ออาจจะมีมีการแนะนําหลั
ในบางที่พกั ก็เป็ นบริการฟฟรี สําหรับลูกค้ า ส่วนบริการ
า
ภาพประกอบ 42 เรื อแคนู
เรื อนําเที่ยวสสามารถติดต่อได้
อ จากทางทีที่พกั
แล้ วทางที่พกจะติ
กั
ดต่อไป หรื อสามารถถติดต่อได้ ที่หาดต่
า าง ๆ
โดยตรง ซึง่ จะเป็ นการนําเที่ยวไปยังหาาดที่ต้องการ หรื อ
รอบเกาะก็ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของนักท่องเที่ยว
โดยคิดราคาารอบเกาะ 5000 บาทต่อคนน ออกเรื อ 2 รอบต่
ร อวัน
ได้ แก่ 10.000 น. และ 14.00 น. และมีบริ
บ การ
เรื อนําเที่ยวไปยังเกาะสมุยแบบเหมาลํ
ย
ลําเที่ยวละ 4,0000 บาท
อ
บริการนํ
ก าเที่ยว
ภาพประกกอบ 43 เรื อนําเที่ยว
โดยใช้ เรื อหาางยาวเป็ นเรื อในการให้
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4.4) การประมงพืน้ บ้ าน

ภาพประกอบ 44 การทําประมงพื ้นบ้ าน
ที่ตงั ้ หมู่ 1 บ้ านใต้ ต.บ้ านใต้ และ หมู่ 7 บ้ านโฉลกหลํา ต.เกาะพะงัน
สภาพแวดล้ อม เป็ นการทําประมงโดยใช้ อวนแบบดังเดิ
้ มคือ มีการวางทุ่นไว้ ให้ ปลามาติดอวน แล้ ว
ระหว่างที่รอก็จะมีการตกเบ็ดไปด้ วย และชาวประมงทุกคนจะทําการประมงกันอย่างพอเพียงตาม
ฤดูกาล และที่กฎหมายกําหนดไว้ และในปั จจุบนั ก็เป็ นธุรกิจในการนําเที่ยวที่ดีของเกาะพะงัน ใน
การนําเที่ยวไปตกปลาโดยสามารถที่จะติดต่อได้ โดยตรงในบริ เวณหาดบ้ านใต้ และอ่าวโฉลกหลํา
แต่ปัจจุบนั การทําประมงมีการใช้ เครื่ องมือที่ผิดกฎหมาย และทําให้ พื ้นที่ที่ไม่ได้ รับอนุญาตและมี
การทํ าน้ อยลงมาก เพราะการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้ ามาทําให้ ชาวประมงเลิกทําประมงแล้ วไป
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้ ผลกําไรมากกว่า
5) ทรั พยากรด้ านบริการ
5.1) มีโรงแรมที่พักหรือรี สอร์ ทที่ได้ มาตรฐาน

ภาพประกอบ 45 ที่พกั บนเกาะพะงัน
สภาพแวดล้ อม ที่เกาะพะงันสถานที่พกั ส่วนใหญ่จะเป็ นบังกะโลแบบหลังเดี่ยว หรื อ
รี สอร์ ท มีทงแบบแยกห้
ั้
องนํ ้า กับที่มีห้องนํ ้าในที่พกั เลย ส่วนโรงแรมมีเพียง 2 แห่งเดียวบนเกาะชื่อ
้ ท่ ี่หาดท้ องศาลา ราคาที่พกั ถ้ าเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรมพะงันชัย โรงแรมเอเชีย และ ตังอยู
ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ แล้ ว นับว่าเป็ นราคาที่ถูกมากโดยเฉพาะช่วงที่ไม่มีเทศกาลใด ๆ และส่วนใหญ่
เป็ นรี สอร์ ทขนาดเล็ก มีความเป็ นธรรมชาติ และเงียบสงบ
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5.2) มีบริการด้ านการคมนาคมขนส่ งที่สะดวก
การเดินทางไปยังเกาะพะงัน สามารถไปได้ หลายวิธีได้ แก่
รถยนต์ส่วนตัว
จากกรุ งเทพฯ ใช้ เส้ นทางสายพุทธมณฑล-นครปฐม-เพชรบุรีประจวบคีรีขนั ธ์ -ชุมพร-สุราษฎร์ ธานี ระยะทาง 685 กิโลเมตรถึงจังหวัดสุราษฎร์ ธานี แล้ วให้ ใช้
เส้ นทางหลวงหมายเลข 401 (ไปนครศรี ธรรมราช) ผ่านอําเภอกาญจนดิษฐ์ แล้ วเลี ้ยวซ้ ายเข้ าทาง
หลวงหมายเลข 4142 ราว 30 กิโลเมตรจะถึงท่าเรื อบริษัท ราชา เฟอรรี่
รถโดยสาร และรถไฟ การเดินทางระหว่างกรุงเทพไปยังจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
โดยรถทัวร์ ปรับอากาศ มีหลายบริ ษัทให้ เลือกใช้ บริการอัตราค่าโดยสารรถธรรมดาคนละ 380
บาท รถวีไอพี คนละ 443 บาทจุดรับส่ง ผู้โดยสารที่สถานีขนส่งท่ากูบ รถออกเวลาประมาณ
19.00 น. และจากจังหวัดสุราษฎร์ ธานีสามารถที่จะไปขึ ้นเรื อต่อไปยังเกาะพะงันที่ทา่ เรื อดอนสัก
แต่ถ้าต้ องการเดินทางมาโดยตรงจากกรุงเทพไปยังเกาะพะงันจะมี 999 บริ ษัทขนส่ง จํากัดซึง่ มี
การเดินทาง 2 เที่ยวต่อวัน คือเวลา 19.30 น. และ 19.50 น. ราคา 880 บาท แต่ถ้ามาโดยรถไฟถึง
จังหวัดสุราษฎร์ ธานีสามารถที่จะติดต่อรถโดยสารได้ จากเคาน์เตอร์ ที่สถานีรถไฟ โดยรถโดยสาร
อัตราค่าโดยสาร รถธรรมดา 40 บาท ปรับอากาศ 80 บาท และรถตู้ประจําทาง 80 บาท แต่ถ้า
อยากเดินทางโดยเรื อโดยสารก็จะมีบริ ษัทส่งเสริม และซีทาร์ น หรื อถ้ าเป็ นเรื อเฟอร์ รี่ก็จะเป็ นบริษัท
ราชาเฟอร์ รี่
เครื่ องบิน มี 2 เส้ นทาง ได้ แก่ เส้ นทางกรุ งเทพฯ –เกาะสมุย โดยบริ ษัทการบินกรุ งเทพฯ
(บางกอกแอร์ เวย์) โดยใช้ เส้ นทางกรุงเทพฯ –เกาะสมุย ซึง่ มีตารางการบินวันละ20 เที่ยว แล้ วต่อ
เรื อโดยสารของบริ ษัทส่งเสริ มบริ การ หรื อเรื อเร็ วจากบ้ านบ่อผุดมาลงที่หาดริ น้ ทังหมดใช้
้
เวลา
เพียง 2 ชัว่ โมงกว่า ๆ เท่านัน้ และเส้ นทางกรุงเทพฯ –สุราษฎร์ ธานี โดยบริ ษัทการบินไทย ลงที่ท่า
อากาศยานสุราษฎร์ ธานี ตังอยู
้ ่ที่ ตําบลหัวเตย อําเภอพุนพิน ห่างจาก ตัวเมือง สุราษฎร์ ธานี
ประมาณ 20 กิโลเมตร จํานวนเที่ยวบินมีวนั ละ 2 เที่ยวบิน
เรื อโดยสาร ระยะเวลาการเดินทางจากอําเภอเกาะพะงัน โดยทางเรื อใช้ เวลาประมาณ 2
ชัว่ โมงครึ่ง ถึงท่าเทียบเรื อดอนสัก และทางรถยนต์ จากท่าเทียบเรื อดอนสัก ถึงจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ใช้ เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง โดยอําเภอเกาะพะงัน มีท่าเทียบเรื อที่สําคัญ จํานวน 4 แห่ง คือ
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1. ท่าเทียบเรื อบ้ านท้
า องศาลา
2. ท่ทาเทียบเรื อบ้ าานโฉลกหลํา
3. ท่าเทียบเรื อบ้ านหาดริ
า
น้
4. ท่ทาเทียบเรื อบ้ านหน้ าทับ
เรื อเฟอร์ ร่ ี บริ ษัษทราชาเฟอร์ รี่ จํากัด ซึงสามารถนํ
ง่
ารถยนต์ข้ามมมาส ◌ู ◌่ เกาะะพะงันได้
า
นทาางทุกวัน
โดยเรื อเฟอร์์ รี่ จะออกจากท่าเรื อดอนสักั จ.สุราษฎร์ร์ ธานี โดยมีการออกเดิ
- เรื อเฟอร์
อ รี่ดอนสักั – เกาะพะงังัน เวลา 08.00 น. 10.00 น.
น 14.00 น.แลละ 17.30 น.
- เรื อเฟอร์
อ รี่เกาะพพะงัน – ดอนสัก เวลา 07.00 น. 11.00 น. 13.00 น. และ 17.00 น.
เรื อด่ วน บริ ษัทส่สงเสริ มบริ การร ออกจากท่าเรื
า อท่าทองห่างจากตั
า
วเมืออง สุราษฎร์ ธานี
า 5 กม.
า
โ
โดยบริ
ษัทฯ มีรถบริ การ รับส่
บ งจากตัวจังหวั
ง ดสุราษฎร์ร์ ธานีทกุ วัน โดยมี
โ การ
และท่าเรื ออําเภอขนอม
เรื อด่วนสุราษษฎร์ ธานี – เกาาะพะงัน เวลาา 07.00 น. แลละเกาะพะงัน – สุราษฎร์ ธานี เวลา 07.000 น.
เรื อนอน ออกจาากท่าเรื อจังหวัดสุราษฎร์ ธานี เวลา 23.000 น. ถึงเกาะพะงันเวลา 05.00 น.
และ เกาะพะะงัน – บ้ านดอน เวลา 22.000 น. บนเรื อจัดั ที่นอนให้ ผ้ โู ดยสารได้ พกั ผผ่อนตลอดกาารเดินทาง

ภาพพประกอบ 46 เรื อโดยสาร และเรื อเฟอร์ร์ รี่ ที่เกาะพะงัน
ร (Joint ticket)
ตั๋วรวม
จะมีมีบริษัท ส่งเสริริม เอ็กเพรสโบ๊บ๊ ท, ลมพระยา และซีทรานน ดิสคัฟเวอรี่ ให้ บริ การนักท่องเที่ยว
ทังชาวไทย
้
ช างชาติ รวมถึ
ชาวต่
ร งบุคคลใในท้ องถิ่น โดยทางบริ ษัทได้ ร่วมกับ การรรถไฟแห่งปรระเทศไทย
เป็ นตัวแทนจํจําหน่าย ตัว๋ รถถไฟ และ จําหน่
ห าย ตัว๋ ร่วมรถไฟ
ม
และ ตัตว๋ เรื อ ( Joint Ticket) เพื่อ อํานวย
ความสะดวกกให้ กบั นักท่องเที
อ ่ยว ที่ประสงค์
ป
จะเดิดินทางโดยรถถไฟด้ วย จัดดเป็ นวิธีที่สะดวกที่สดุ
เพราะไม่ต้องกั
ง งวลใจเรื่ องต่
ง อรถต่อเรื อ สําหรับค่าโดดยสารนันไม่
้ แน่
แ นอน ขึ ้นกับั จํานวนนักท่ทองเที่ยว
ตัว๋ รวมไปเกาาะพะงัน ในชช่วงเทศกาลออาจมีราคาถึง 850 บาท แต่
แ ช่วงที่ไม่คอ่อยมีนกั ท่องเทีที่ยวราคา
ตัว๋ อาจเหลือเพียง 550 บาาทเท่านัน้
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การเดินภายยในเกาะพะงัน
ในพืพื ้นที
้ ่อําเภอเกาะพะงัน มีถนน
ถ หลัก ๆ ที่สําคัญ คือ
1. ถนน คสลล.สายท้ องศาลลา-โฉลกหลํา
2. ถนน คสลล.สายท้ องศาลา-บ้ านใต้
3. ถนน คสลล.สายท้ องศาลลา-วกตุม่
4. ถนน คสลล.สายท้ องศาลา- ศรี ธนู
5. ถนนลูกรังสายท้
ง
องศาลลา- ท้ องนายปปาน
6. ถนน คสลล.สายบ้ านใต้ - หาดริน้
1. รถยนต์
ร
ส่วนตตัว สามารถนํนํารถส่วนตัว
ลงเรื อเฟอร์ รี่ทีท่ีท่าเรื อดอนสสักไปยังท่าเรืรอท้ องศาลา
เกาะพะงันได้ แต่ถนนส่วนใหญ่เป็ นถนนนดินลูกรัง
น เป็ นภูเขา
ข
ที่ลาดชัน เพรราะพื ้นที่สว่ นใหญ่
แต่เกาะพะงันั ยังไม่มีถนนนเลียบหาดรอบเกาะ
เหมือนเกาะสสมุย จึงมีที่เที่ยวหลายแห่ง
ที่ต้องเดินทางโดยเรื อและะเดินเท้ าต่อ
ภาพประกอบ 47 เดินททางโดยรถยนต์สว่ นตัว
ย หาเช่ารถไได้ จากบริเวณ
ณท้ องศาลา และขั
แ บไปตามมหาดต่าง ๆ ได้
ไ แก่
2. เชช่ ารถขับเที่ยว
รถจิ๊ป 800 บาท/วั
บ น และมมอเตอร์ ไซค์ 150
1 บาท/วัน
3. รถสองแถว
ร
ห อที่คนพะงังันเรี ยกว่า
หรื
“รถแแท็กซี”่ เป็ นรถถปิ กอัพไม่มีหลั
ห งคา
ให้ บริ
บ ิการไปหาดต่าง ๆ รอบเกกาะ
ค่ารถ 50-200 บาาท
ขึ ้นอยูก่ บั ระยยะทาง เมื่อเข้ข้ าที่พกั แล้ ว สามารถติดต่อ
ภาพปรระกอบ 48 เดิดินทางโดยสอองแถว
เหมารถจากเเจ้ าของที่พกั เพื
เ ่อไปเที่ยวหหาดอื่น ๆ
ในเกาะได้ ราาคา 1, 500-22,500 บาท แล้
แ วแต่ระยะใกกล้ ไกลและจํานวนคน
4. เรืรือหางยาว มีทงเรื
ั ้ อเมล์และเรื
แ อเหมา ติดต่อเหมาเรืรือได้ จากเจ้ าขของที่พกั หรื อท่าเรื อ
ท้ องศาลา ในนช่วงฟูลมูนปาร์
ป ตี ้ ทุกหาดจะมีเรื อมารออรับนักท่องเทีที่ยวไปหาดริน้ ส่วนเรื อเมล์ล์มีบริการ
ที่หาดริน้ นอกกและหาดริน้ ในเพื
ใ ่อไปหาดดทางด้ านตะววันออกที่ไม่มีมีถนนเข้ าถึง
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5.3) มีบริการข้
า อมูล แลละศูนย์ ข้อมูลนั
ล กท่ องเที่ยว
ย
ที่ตงั ้ ที่วา่ การอําเภอเกาะะพะงัน สมาคมธุรกิจท่องเทีที่ยวเกาะพะงังัน และบริษัททนําเที่ยวต่าง ๆ
้ ่ในบริ
ใ เวณที่เป็ นชุมชนขนาาดใหญ่ และเป็ นศูนย์กลาางในการติดต่ตอสื่อสาร
สภาพแวดล้ล้ อม ตังอยู
ได้ แก่ บริเวณ
ณท้ องศาลา และโฉลกหลํ
แ
า แต่ละที่สามมารถ
รองรับนักท่องเที
อ ่ยวได้ ประะมาณ 10 – 50
5 คน
โดยมีการให้ บริ
บ การเกี่ยวกักับข้ อมูลการทท่องเที่ยวและะ
แผนที่ และในนบางที่มีบริ การให้
ก เช่ายานนพาหนะใน
การเดินทางไไปรอบ ๆ เกาะด้ วยโดยมีการให้
ก บริการ
ที่เป็ นกันเองกกับนักท่องเที่ยวและสามาารถให้
การบริการนักั ท่องเที่ยวได้ด้ เป็ นอย่างดี
ภาพปรระกอบ 49 ศูนนย์ข้อมูลนักท่ทองเที่ยว
5.4) มีโรงพ
พยาบาลและะสถานบริการด้
า านสุขภาาพ
หน่วยงานที
ว
่ทําหน้
ห าที่ในการคควบคุมดูแลเกี่ ยวกับด้ านการพยาบา
น
าลและสุขภาพภายใน
เกาะพะงันได้
ไ แก่ สํานักงานสาธารณ
ง
ณะสุขอําเภอเกาะพะงันซึ่งเป็ นศูนย์ ก ลางในระดับอํ
บ าเภอนี ้
ควบคุมการททําเนินงานทังของโรงพยาบ
ง้
บาล สถานีอนามั
น ย และคลิลินิกทังหมดข
้ ของเกาะพะงันั
5.4.1) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกาะพะ
า
ะงัน
ที่ตงั ้ หมู่ 1 บ้ านท้ท้ องศาลา ต.เเกาะพะงัน
สภาาพแวดล้ อม อยูใ่ นบริเวณ
ณที่เป็ นศูนย์รวมของสถาน
ว
นที่ราชการหลายแห่ง และออยู่ไม่ห่าง
จากบริ เวณชชุมชนมากนัก โดยมีบุคลาากรในการดําเนิ
า นงาน จํานวน
น 6 ราย มีหน้ าที่เป็ นศูศูนย์กลาง
ในการควบคุคุมการดําเนินงานเกี
น
่ยวการรพยาบาล แลละสุขภาพของงทังอํ
้ าเภอ ในนกรณีที่นกั ท่องเที
อ ่ยวมี
ความต้ องกาารในการประสสานงานด้ านการพยาบาล
น
ล และสุขภาพพสามารถจะมมาติดต่อได้ จากที
า ่นี่
5.4.2) โรงพยาบาล
โ
เกาะพะงัน
ที่ตงั ้ หมู่ 1 บ้ านทท้ องศาลา ต.เกาะพะงัน
สภาาพแวดล้ อม เป็ นโรงพยยาบาลเพียงแแห่งเดียวในเกาะพะงัน ตังงอยู
ั ้ ่ใกล้ บริ เวณชุ
ว มชน
ท้ องศาลา แต่อยู่ห่างจากกพื ้นที่ชมุ ชนทีที่สําคัญอื่น ๆ อีกหลายแหห่ง เป็ นโรงพยยาบาลขนาด 30 เตียง
า นงาน
ในบริ การในนระดับการพยยาบาลขัน้ พืน้ ฐาน และนนวดแผนไทย โดยมีบุคลาากรได้ การดําเนิ
จํานวน 35 คน
ค

ภ
ภาพประกอบ
50 โรงพยาบบาลเกาะพะงันั
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5.4.3) สถานีอนามัย
ที่ตงั ้ มีอยูท่ งหมด
ั้
6 แห่ง ได้ แก่ สถานีอนามัยตําบลเกาะพะงัน
- สถานีอนามัยตําบลบ้ านใต้
- สถานีอนามัยตําบลเกาะเต่า
- สถานีอนามัยบ้ านโฉลกหลํา
- สถานีอนามัยบ้ านท้ องนายปาน
- สถานีอนามัยบ้ านหาดริ น้
สภาพแวดล้ อม มีการกระจายตัวอย่างทัว่ ถึงในเกาะพะงัน ให้ บริ การในระดับพื ้นฐานได้
ได้ แก่ การฉีดยา การทําแผล และการผ่าตัดเล็ก ๆ มีจํานวนบุคลากรแห่งละ 2 – 3 คน
โดยสามารถให้ บริ การได้ ในระดับพื ้นฐาน และอยูไ่ ม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
5.4.4) คลินิกแพทย์ ร้ านขายยา สถานการพยาบาล และการผดุงครรภ์
ที่ตงั ้ มีอยูท่ งหมด
ั้
38 แห่งกระจายอยูท่ วั่ เกาะพะงัน ได้ แก่
- คลินิกแพทย์
จํานวน 4 แห่ง
- ร้ านขายยา
จํานวน 2 แห่ง
- คลินิกสถานการพยาบาล และการผดุงครรภ์ จํานวน 32 แห่ง
สภาพแวดล้ อม มีอยูม่ ากมายกระจายอยูไ่ ปใกล้ กบั แหล่งท่องเที่ยว โดยจะมีมากที่สดุ อยู่
ที่บริเวณรอบ ๆ หาดริน้ และในคลินิกบางแห่งจะมีแพทย์จากสมุยมาประจําอยูด่ ้ วย และมีการ
กระจายอย่างเพียงพอไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทําให้ สามารถให้ บริ การนักท่องเที่ยวได้ อย่าง
ทัว่ ถึง และเป็ นอย่างดี
5.5) มีสถานที่จาํ หน่ ายสินค้ าพืน้ เมือง
ที่ตงั ้ 1. กลุม่ แม่บ้านเกษตรบ้ านโฉลกหลํา หมู่ 7 บ้ านโฉลกหลํา ต.เกาะพะงัน
2. กลุม่ แม่บ้านเกษตรโฉลกบ้ านเก่า หมู่ 5 บ้ านโฉลกบ้ านเก่า ต.เกาะพะงัน
3.กลุม่ หัตถกรรมกะลามะพร้ าว หมู่ 6 บ้ านหินกอง ต.เกาะพะงัน
4. กลุม่ จักสานก้ านมะพร้ าว หมู่ 2 บ้ านในสวน ต.เกาะพะงัน
สภาพแวดล้ อม สินค้ าพื ้นเมืองมีการทํากันอยู่ 2 ส่วนด้ วยกัน คือ มีการจัดตังเป็
้ นกลุม่ แม่บ้านซึง่
เกิดการรวมตัวกันในช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวแล้ วว่างจากการทําธุรกิจประจําของตน ได้ แก่ กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรบ้ านโฉลกหลํา ทําผลิตภัณฑ์ปลาหมึกตากแห้ งโดยอาศัยภูมิปัญญาในการรักษา
คุณภาพอาหารทะเลโดยกรแปรรู ปตากแห้ งด้ วยแสงอาทิตย์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรโฉลกบ้ านเก่าทํา
ผลิตภัณฑ์เปลยวนผ้ ามัดย้ อมที่ใช้ ผกู เปลนอนพักผ่อนเป็ นการมัดย้ อมให้ เกิดลวดลายบนผืนผ้ าเป็ น
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ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นของชาวเกาะพะงันอย่างแท้ จริ งอย่างหนึ่ง กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้ าวทํ า
ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสะพายกะลามะพร้ าวที่ใช้ บรรจุธนบัตรและสิ่งของโดยรู ปแบบเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะท้ องถิ่น และใช้ วสั ดุธรรมชาติในการสร้ างงานศิลปะ กลุม่ จักสานก้ านมะพร้ าวทําผลิตภัณฑ์
ตะกร้ าสานก้ านมะพร้ าวใช้ ใส่อาหารและผลไม้ โดยใช้ วสั ดุในท้ องถิ่นและฝี มือในการจักสานของ
ชาวบ้ านให้ เกิดผลิตภัณฑ์ในชุมชน
อีกส่วนคื อ ร้ านค้ าที่ ชาวบ้ านมีการทํ า กัน สืบมาการบรรพบุรุษโดยมีการใช้ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นในการทําผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ได้ แก่ ขนมทองม้ วน ไอศกรี มกะทิสดมะพร้ าวนํ ้าหอมซึง่ ใช้ กะทิ
เป็ นส่วนผสมหลักในการผลิตและในการประกอบอาหารหวาน ไวน์มะม่วงหิมพานต์ เครื่ องแต่ง
กายมโนราห์ซงึ่ เป็ นชุดแต่งกายการแสดงพื ้นบ้ านซึง่ ผลิตโดยชาวบ้ าน ผ้ าบาติกปูชายหาด ไม้ กวาด
ก้ านมะพร้ าว เปลยวนผ้ ามัดย้ อม และนํ ้ามันไพรเหลืองที่ใช้ ในการแก้ เคล็ด ขัดยอก แก้ วิงเวียน
ศีรษะ แก้ พิษแมลงกัดต่อย ซึง่ เป็ นตําหรับสมุนไพรไทยแผนโบราณ ใช้ สมุนไพรในท้ องถิ่น
5.6) มีบริการด้ านสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
การไฟฟ้าสาธารณะ ระบบการไฟฟ้าของอําเภอเกาะพะงัน อยู่ในเขตบริ การไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะสมุย ถนนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้าสาธารณะได้ แก่ สายท้ องศาลา-บ้ าน
ใต้ , สายท้ องศาลา-โฉลกหลํา ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ทกุ ครัวเรื อน
การประปา ระบบการประปาของอําเภอเกาะพะงัน อยู่ในเขตบริ การประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาคเกาะสมุย แหล่งนํ ้าที่ใช้ ผลิตนํ ้าประปาได้ แก่ คลองเขานบ สระขุมเหมือง
ประชาชนในเขตเทศบาลมีนํ ้าประปาที่สะอาดใช้ อปุ โภคทุกครัวเรื อนอย่างเพียงพอ
การโทรคมนาคม/การสื่อสาร ในเขตเทศบาลมีโทรศัพท์สาธารณะให้ บริ การ ดังนี ้ บริ ษัท
TT&T จํานวน 18 จุด 18 หมายเลของค์การโทรศัพท์ (TOT) จํานวน 39 จุด 42 หมายเลข ในเขต
เทศบาลมีระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว อยูใ่ นระหว่างการปรับปรุงระบบเทศบาลมีข่ายวิทยุ
สื่อสารในพื ้นที่ จํานวน 1 แห่ง โดยอยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักปลัดเทศบาล สถานที่บริ การอินเตอร์ เน็ต จํานวน 20 แห่ง, ที่ทําการไปรษณีย์ จํานวน 1 แห่ง
สถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน 1 แห่ง(พะงันเรดิโอ ระบบ FM คลื่นความถี่ 88.80 MHz)
แหล่ งนํา้ ในเขตอําเภอเกาะพะงัน มีแหล่งนํ ้าธรรมชาติ เป็ นแหล่งนํ ้าผิวดิน ที่สําคัญ
จํานวนทังสิ
้ ้น 5 คลอง ได้ แก่ คลองท่าจีนและคลองบางนํ ้าเค็ม คลองบางเกมะรุ คลองท่าทองเลาะ
คลองแม่หาด และ คลองตกและคลองออก
การชลประทาน มีการสร้ างฝายนํ ้าขนาดเล็กเพื่อเก็บกักนํ ้าไว้ ใช้ ในฤดูแล้ ง ได้ แก่ ฝายสระ
มโนราห์ ฝายวังไม้ แดง ฝายนํ ้าตกวังทอง ฝายนํ ้าตกแพง และฝายท่านํ ้าโฉ
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5.7) มีป้ายบบอกทิศทาง ระบบสื่อคววามหมายในนสถานที่ท่อองเที่ยว
สภาพแวดล้ล้ อม ป้ายค่อนข้ างเก่า และมีการชํารุดเสียหาย ป้ายยไปสถานที่ท่อองเที่ยวบางแแห่งมีการ
สื่อความหมาายไม่ชดั เจน บางป้ายก็ไม่มได้ รับการดูแลถู
แ กต้ นไม้ ขึ ้นจดบดบั
้
งข้ ออความที่อยูในป
่ใ ้ ายไป
จนหมด และะในสถานที่ทองเที
อ่ ่ยวแต่ละที
ะ ่ก็ยงั ไม่มีระบบสื
ะ ่อความหมายใด ๆ ออยูเ่ ลย ลักษณ
ณะป้ายยัง
ไม่โดดเด่นเทท่าที่ควร ทําให้ห้ ป้ายไม่สามารถดึงดูดไปยยังสถานที่ท่องเที
อ ่ยวได้ ดีนนักั

ภาพประกอบบ 51 ป้ายบอกกทิศทางในเกกาะพะงัน
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1.2 การประเมินทรั พยากรการท่ องเที่ยว
ผู้วิจยั ขอนําเสนอการประเมินทรัพยากรการท่องเที่ยวของเกาะพะงันโดยพิจารณาจาก
คุณภาพ ความโดดเด่น และอํานาจในการดึงดูดของทรัพยากร ดังนี ้
1.2.1 ทรั พยากรธรรมชาติ
ในภาพรวมทรัพยากรธรรมชาติของเกาะพะงันที่สาํ คัญ ได้ แก่ ชายหาด อ่าว ป่ า
ุ ภาพและยังคงความเป็ นธรรมชาติอยู่ ซึง่ มีความโดดเด่นอย่างยิง่
ไม้ และเกาะบริ วารต่าง ๆ มีคณ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับเกาะสมุยที่ได้ รับการพัฒนาไปมาก และสูญเสียความเป็ นธรรมชาติไปแล้ ว
เกาะพะงันจึงมีอํานาจในการดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างประเทศให้ เดินทางมาท่องเที่ยว
ปั ญหาของทรัพยากรธรรมชาติโดยรวม ได้ แก่ ปั ญหาด้ านการจัดการสิง่ แวดล้ อม และการควบคุม
การก่อสร้ างอาคารสถานที่ให้ มีความกลมกลืน และไม่ทําลายธรรมชาติ
1.2.2 ทรัพยากรวัฒนธรรม และสิ่งที่สร้ างขึน้
เกาะพะงันมีวัด และพระเจดีย์ที่สําคัญกระจายอยู่รอบ ๆ เกาะ มีความเก่าแก่
้ ่ในภูมิทัศน์ ที่งดงาม
และมีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน ตลอดจนยังมีศาลเจ้ าแม่กวนอิม ซึ่งตังอยู
สามารถมองเห็นโค้ งอ่าว และทิวมะพร้ าว ซึ่งในพื ้นที่ตํ่ากว่าได้ บางแห่งเป็ นที่นงั่ วิปัสสนาอยู่ใน
สถานที่มีความเงียบสงบและเป็ นธรรมชาติ ทรัพยากรเหล่านี ้มีปัญหา ได้ แก่ วัดขาดการดูแลรักษา
และจัดการ ตลอดจนขาดการสื่อความหมายแก่นกั ท่องเที่ยวอย่างถูกต้ อง อีกทังยั
้ งขาดปั จจัยใน
การบํารุงรักษาให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ และเพียงพอสนองตอบความต้ องการแก่นกั ท่องเที่ยว
1.2.3 ทรัพยากรประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาล
งานฟูลมูนปาร์ ตี ้นับเป็ นทรัพยากรที่มีความโดดเด่น และมีอํานาจในการดึงดูดสูง
ของเกาะพะงัน แต่ในด้ านคุณภาพผู้วิจยั เห็นว่า งานฟูลมูนปาร์ ตี ้มีปัญหาด้ านสิง่ แวดล้ อม
เนื่องจากผู้ที่มาเข้ าร่วมกิจกรรมมีจํานวนมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับได้ ของพื ้นที่
้ งมีปัญหา
หาดริน้ มีปัญหาด้ านการกําจัดขยะ และบําบัดนํ ้าเสียภายหลังจากงานดังกล่าว อีกทังยั
อาชญากรรม ยาเสพย์ตดิ และศีลธรรม ในขณะที่ประเพณีลากพระทางทะเล และเทศกาลหาหอย
กลมซึง่ เป็ นประเพณีพื ้นบ้ านของชุมชนเกาะพะงันที่มีคณ
ุ ภาพในการส่งเสริมจิตใจ และศีลธรรม
ของคนในท้ องถิ่น
1.2.4 ทรัพยากรด้ านกิจกรรม
การดํานํ ้าดูปะการัง ปะการังที่เกาะพะงันนับว่ามีความสมบูรณ์อยู่ในระดับหนึ่ง
แต่นับว่าเป็ นทรั พยากรกิ จกรรมที่ โดดเด่น และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ ยวได้ ทัง้ ชาวไทย และ
ชาวต่า งชาติได้ เ ป็ นอย่ า งดี เพราะสามารถดํา นํ า้ ดูป ะการั ง ได้ เ กื อบทุก หาดรอบ ๆ เกาะ ส่ว น
กิจกรรมการเดินป่ าความโดดเด่น และมีอํานาจในการดึงดูดที่สําคัญก็คือ มีพรรณไม้ หาที่หาชมได้
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ยากอยู่มากมายภายในป่ า ได้ แก่ หลักเขี ้ยว และกล้ วยไม้ จําพวกว่านเพชรหึงตลอดเส้ นทางศึกษา
ธรรมชาติ ส่วนการทําประมงพื ้นบ้ าน และการการพายคายัค แคนู และเรื อนําเที่ยวก็เป็ นกิจกรรมที่
ควรได้ รับ การส่ง เสริ ม ให้ ม ากขึน้ แต่มี ปั ญ หาในการจัดการกิ จ กรรมการท่อ งเที่ ย วดัง กล่า วให้
เหมาะสม โดยควรจะมีหน่วยงานกลางในการประสานงานกับส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดการการท่องเที่ยว
ให้ เป็ นเชิงอนุรักษ์ เช่น การตังทุ
้ ่นบริ เวณที่จอดเรื อดํานํา้ และเรื อประมงพื ้นบ้ านที่ ให้ บริ การกับ
นักท่องเที่ยวในการจอดเรื อ และไม่ทอดสมอลงไปกระทบกระเทือนต่อปะการัง และเรื อดังกล่าวจะ
มี ปั ญ หาในการบรรทุก ผู้โ ดยสารเกิ น ที่ กํ า หนดไว้ ซึ่ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ป ลอดภัย กับ ชี วิ ต และ
ทรั พ ย์ สินของนัก ท่องเที่ ยวได้ ในส่วนที่ เกี่ ยวกับการเดินป่ าศึกษาธรรมชาตินัน้ เส้ นทางศึกษา
ธรรมชาติมีทงความโดดเด่
ั้
น และอํานาจในการดึงดูดสูง แต่ยงั ขาดบุคลากรในการนําเที่ยว และให้
ความรู้แก่นกั ท่องเที่ยว อีกทังยั
้ งขาดป้ายสื่อความหมายเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ ในเส้ นทาง
ศึกษาธรรมชาติดงั กล่าวอีกด้ วย
1.2.5 ทรัพยากรด้ านบริการ
ในด้ า นที่ พัก แรม เกาะพะงัน มี โ รงแรม และรี ส อร์ ท ที่ เ พี ย งพอสํ า หรั บนัก ท่อ งเที่ ย ว มี
คุณภาพและความโดดเด่น และมีอํานาจในการดึงดูด เพราะตัง้ อยู่ในภูมิทัศน์ ที่สวยงาม เป็ น
ธรรมชาติ ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวมีคณ
ุ ภาพดี สามารถสื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษบริ การให้ ข้อมูลแก่
นัก ท่ อ งเที่ ย วได้ เ ป็ นอย่า งดี มี ค วามเป็ นกัน เอง แต่อ ย่า งไรก็ ต ามยัง ไม่มี ศูน ย์ ข้ อ มูล กลางเพื่ อ
ให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ ความช่วยเหลือ หรื อ
จัด การให้ ข้อ มูล เกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ย วอย่า งถูก ต้ อ ง และมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ตลอดจนการจัด หา
งบประมาณในการปรับปรุง และจัดการเกี่ยวกับป้าย และสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายใน
เกาะพะงันด้ วย ในด้ านบริ การการคมนาคมยังคงมีปัญหาในการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ เช่น
ถนนที่เข้ าถึงหาดท้ องนายปาน และอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ถนนยังคงเป็ นถนนลูกรัง
มี ค วามโค้ ง ลาดชัน และลื่ น จะเป็ นอัน ตรายมากโดยเฉพาะในฤดูฝ น ในส่ว นที่ เ กี่ ย วกับ การ
รั กษาพยาบาลเกาะพะงันยังคงขาดโรงพยาบาลที่ สามารถผ่าตัดใหญ่ ได้ เข้ าถึงยาก และการ
บริ การยังไม่เพียงพอต่อความต้ องการของทังนั
้ กท่องเที่ยว และประชาชน เกาะพะงันยังขาดศูนย์
จําหน่ายสินค้ าพื ้นเมือง การสนับสนุนด้ านองค์ความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และงบประมาณ
จากภาครัฐ ตลอดจนการรวมกลุม่ เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งในชุมชนอีกด้ วย
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถาม
2.1 ผลการศึกษาข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม จะแสดงผลการวิเคราะห์ตามกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 กลุม่
ได้ แก่ กลุม่ ตัวอย่างภาครัฐ กลุม่ ตัวอย่างภาคเอกชน กลุม่ ตัวอย่างภาคประชาชน และกลุม่ ตัวอย่าง
นักท่องเที่ยว ดังนี ้ คือ
ตาราง 2 จํานวนและร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่างภาครัฐ
ลักษณะส่ วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

56
44
100

56.0
44.0
100.00

10
46
27
15
2
100

10.0
46.0
27.0
15.0
2.0
100.00

45
55
100

45.0
55.0
100.00

11
5
9
64
11
100

11.0
5.0
9.0
64.0
11.0
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
15 – 24 ปี
25 – 34 ปี
35 – 44 ปี
45 – 54 ปี
มากกว่า 54 ปี ขึ ้นไป
รวม
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
รวม
4 ระดับการศึกษาสูงสุด
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตร
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
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ตาราง 2 (ต่อ)
ลักษณะส่ วนบุคคล
5. อาชีพหลัก
ข้ าราชการ
ข้ าราชการบํานาญ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รวม
6. รายได้ ตอ่ เดือน
ตํ่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,000 บาทขึ ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

83
3
14
100

83.0
3.0
14.0
100.00

2
44
35
14
3
2
100

2.0
44.0
35.0
14.0
3.0
2.0
100.00

จากตาราง 2 อาจสรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างภาครัฐส่วนใหญ่เป็ นชาย ร้ อยละ 56 มีช่วงอายุ
ระหว่าง 25 – 34 ปี ร้ อยละ 46 และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้ อยละ 55 มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ร้ อยละ 64 อาชีพของกลุม่ ตัวใหญ่สว่ นใหญ่คือรับราชการ ร้ อยละ 83 ซึง่ มีรายได้ อยู่
ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท ร้ อยละ 44
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ตาราง 3 จํานวนและร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่างภาคเอกชน
ลักษณะส่ วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

37
63
100

37.0
63.0
100.00

11
31
33
21
4
100

11.0
31.0
33.0
21.0
4.0
100.00

37
63
100

37.0
63.0
100.00

7
17
8
16
44
8
100

7.0
17.0
8.0
16.0
44.0
8.0
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
15 – 24 ปี
25 – 34 ปี
35 – 44 ปี
45 – 54 ปี
มากกว่า 54 ปี ขึ ้นไป
รวม
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
รวม
4 ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตร
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
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ลักษณะส่ วนบุคคล
5. อาชีพหลัก
พ่อค้ า/นักธุรกิจ
กิจการบริ การที่พกั
กิจการบริ การนําเที่ยว
กิจการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
กิจการเช่าอุปกรณ์ดํานํ ้า
กิจการรถ/เรื อเช่า
กิจการบริ การกีฬาทางนํ ้า เช่น เจ็ทสกี เรือแคนู
กิจการสถานบันเทิง เช่น ผับ คาราโอเกะ ฯลฯ
รวม
6. รายได้ ตอ่ เดือน
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,000 บาทขึ ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

31
26
10
12
6
5
4
6
100

31.0
26.0
10.0
12.0
6.0
5.0
4.0
6.0
100.00

26
33
12
13
16
100

26.0
33.0
12.0
13.0
16.0
100.00

จากตาราง 3 อาจสรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างภาคเอกชนส่วนใหญ่เป็ นหญิงร้ อยละ 63 มีชว่ ง
อายุระหว่าง 35 – 44 ปี ร้ อยละ 33 และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้ อยละ 63 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้ อยละ 44 อาชีพของกลุม่ ตัวใหญ่สว่ นใหญ่ คือ พ่อค้ า/นักธุรกิจ ร้ อยละ 31 ซึง่ มีรายได้
อยูร่ ะหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ร้ อยละ 33
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ตาราง 4 จํานวนและร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่างภาคประชาชน
ลักษณะส่ วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

49
51
100

49.0
51.0
100.00

3
26
33
17
25
7
100

3.0
26.0
33.0
17.0
25.0
7.0
100.00

47
53
100

47.0
53.0
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ตํ่ากว่า 15 ปี
15 – 24 ปี
25 – 34 ปี
35 – 44 ปี
45 – 54 ปี
มากกว่า 54 ปี ขึ ้นไป
รวม
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
รวม
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ตาราง 4 (ต่อ)
ลักษณะส่ วนบุคคล
4 ระดับการศึกษาสูงสุด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตร
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม
5. อาชีพหลัก
พนักงานบริษัทเอกชน
เกษตรกร
นักเรี ยน/นักศึกษา
อื่น ๆ
รวม
6. รายได้ ตอ่ เดือน
ตํ่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,000 บาทขึ ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

16
20
5
14
41
4
100

16.0
20.0
5.0
14.0
41.0
4.0
100.00

36
26
30
8
100

36.0
26.0
30.0
8.0
100.00

28
53
11
5
2
1
100

28.0
53.0
11.0
5.0
2.0
1.0
100.00

จากตาราง 4 อาจสรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างภาคประชาชนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ
51 มีช่วงอายุระหว่าง 25 – 34 ปี ร้ อยละ 33 และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้ อยละ 53 มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 41 อาชีพหลักของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่คือเป็ นพนักงาน
บริษัทเอกชน ร้ อยละ 36 ซึง่ มีรายได้ อยูร่ ะหว่าง 5,001 – 10,000 บาท ร้ อยละ 53
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ตาราง 5 จํานวนและร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ลักษณะส่ วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

44
56
100

44.0
56.0
100.00

2
35
34
18
8
3
100

2.0
35.0
34.0
18.0
8.0
3.0
100.00

72
24
4
100

72.0
24.0
4.0
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ตํ่ากว่า 15 ปี
15 – 24 ปี
25 – 34 ปี
35 – 44 ปี
45 – 54 ปี
มากกว่า 54 ปี ขึ ้นไป
รวม
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้ าง
รวม
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ตาราง 5 (ต่อ)
ลักษณะส่ วนบุคคล
4 ระดับการศึกษาสูงสุด
ตํ่ากว่าม.6 หรือเทียบเท่า
ปวช./ปวส.
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
5. อาชีพหลัก
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรี ยน/นักศึกษา
อื่น ๆ
รวม
6. รายได้ /เงินเดือน
ตํ่ากว่า 5,000 USD
5,001 - 10,000 USD
10,001 – 15,000 USD
15,001 – 20,000 USD
20,001 – 25,000 USD
25,000 USD ขึ ้นไป
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

4
19
13
42
18
4
100

4.0
19.0
13.0
42.0
18.0
4.0
100.00

16
25
28
25
6
100

16.0
25.0
28.0
25.0
6.0
100.00

44
22
7
6
5
16
100

44.0
22.0
7.0
6.0
5.0
16.0
100.00
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ตาราง 5 (ต่อ)
ลักษณะส่ วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

19
7
25
5
8
8
4
9
3
4
3
5
100

19.0
7.0
25.0
5.0
8.0
8.0
4.0
9.0
3.0
4.0
3.0
5.0
100.0

7. สัญชาติ
อเมริ กา
ออสเตเรี ย
อังกฤษ
แคนนาดา
ดัตช์
ผรั่งเศส
เยอรมัน
ไอร์ แลนด์
อิตาลี
ญี่ปนุ่
นอรเวย์
สวีเดน

จากตาราง 5 อาจสรุปได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 56
มีช่วงอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ร้ อยละ 35 และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้ อยละ 72 มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 42 อาชีพหลักของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่คือธุรกิจส่วนตัว ร้ อยละ 28 มี
รายได้ ตํ่ากว่า 5,000 USD ร้ อยละ 44 และส่วนใหญ่มีสญ
ั ชาติองั กฤษร้ อยละ 25
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ผลการศึกษาลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยว
1 ลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยว
ตาราง 6 จํานวนร้ อยละ ของลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวของกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ลักษณะการเดินทาง
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
คนเดียว
43
43.0
กลุม่ เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน
37
37.0
ครอบครัว
19
19.0
อื่น ๆ
1
1.0
รวม
100
100.0
จากตาราง 6 ผู้วิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวคนเดียว
มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ร้ อยละ 43.00 รองลงมาอันดับ 2 เดินทางมาท่องเที่ยวกับกลุม่ เพื่อน/เพื่อน
ร่วมงาน ร้ อยละ 37.00 และอันดับ 3 ได้ แก่ เดินทางมาท่องเที่ยวกับครอบครัว ร้ อยละ 19.00
2 วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาท่องเที่ยวในครัง้ นี ้
ตาราง 7 จํานวนร้ อยละ วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาท่องเที่ยวในครัง้ นี ้
วัตถุประสงค์ การเดินทาง
1. การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้ แก่ ทะเล ชายหาด สวน
เกษตร และการเดินป่ า
2. การท่องเที่ยวยามราตรี และเข้ าร่วมงานฟูลมูลปาร์ ตี ้
3. ทังข้
้ อ 1 และ 2
4. อื่น ๆ
รวม

จํานวน (คน)
21

ร้ อยละ
21.0

12
65
2
100

12.0
65.0
2.0
100.00
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จากตาราง 7 ผู้วิจยั พบว่า วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ คือ เดินทางมาท่องเที่ยวทัง้ 2 กิจกรรม มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ร้ อยละ 65.00
รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้ แก่ ทะเล ชายหาด สวนเกษตร และการ
เดินป่ า ร้ อยละ 21.00 และอันดับ 3 ได้ แก่ การท่องเที่ยวยามราตรี และเข้ าร่วมงานฟูลมูลปาร์ ตี ้ ร้ อย
ละ 12.00
3 การพักค้ างคืนที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาราง 8 จํานวนร้ อยละ การพักค้ างคืนที่เกาะพะงัน ของกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยว
การพักค้ างคืน
พักค้ างคืน
ไม่พกั ค้ างคืน
รวม

จํานวน (คน)
94
6
100

ร้ อยละ
94.0
6.0
100.00

จากข้ อมูลในตาราง 8 ผู้วิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมพักค้ างคืนที่
เกาะพะงัน ร้ อยละ 94.00 และไม่พกั ค้ างคืน ร้ อยละ 6.0
4 ประเภทที่พกั ค้ างคืน
ตาราง 9 จํานวนร้ อยละ ประเภทที่พกั ค้ างคืนของกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ประเภทที่พกั ค้ างคืน
โรงแรม
บังกะโล
บ้ านญาติ/เพื่อน
โฮมสเตย์
อื่น ๆ
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (คน)
25
56
2
7
4
6
100

ร้ อยละ
25.0
56.0
2.0
7.0
4.0
6.0
100.00
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จากตาราง 9 ผู้วิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยวนิยมพักค้ างคืนที่บงั กะโลมากที่สดุ เป็ น
อันดับ 1 คิดเป็ นร้ อยละ 56 รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โรงแรม ร้ อยละ 25.00 และอันดับ 3 ได้ แก่ โฮม
เสตย์ ร้ อยละ 7.00
5 ระยะเวลาที่พกั
ตาราง 10 จํานวนร้ อยละ ระยะเวลาในการพักค้ างคืนของกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ระยะเวลาที่พักค้ างคืน
ตํ่ากว่า 7 วัน
1 – 2 สัปดาห์
3 – 4 สัปดาห์
มากกว่า 4 สัปดาห์
การพํานักระยะยาว
ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (คน)
30
34
11
2
17
6
100

ร้ อยละ
30.0
34.0
11.0
2.0
17.0
6.0
100.00

จากตาราง 10 ผู้วิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมพักค้ างคืนที่เกาะพะ
งัน เป็ นระยะเวลา 1 – 2 สัปดาห์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ร้ อยละ 34.00 รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่
พักค้ างคืนตํ่ากว่า 7 วัน ร้ อยละ 30.00 และอันดับ 3 ได้ แก่ การพํานักระยะยาว ร้ อยละ 17.00
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6 ที่มาของแหล่งข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่เกาะพะงัน
ตาราง 11 จํานวนร้ อยละ ที่มาของแหล่งข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่เกาะพะงัน
ของกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยว
แหล่ งข้ อมูลข่ าวสารสถานที่ท่องเที่ยว
จํานวน (คน)
ร้ อยละ
เพื่อน/ญาติ
59
59.0
หนังสือพิมพ์/วารสาร
9
9.0
ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
6
6.0
อินเตอร์ เน็ต
22
22.0
โทรทัศน์/วิทยุ
4
4.0
รวม
100
100.00
จากตาราง 11 ผู้วิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวโดย
ทราบข้ อมูลข่าวสารจากเพื่อน/ญาติ มากเป็ นอันดับ 1 ร้ อยละ 59.00 รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่
อินเตอร์ เน็ต ร้ อยละ 22.00 และอันดับ 3 ได้ แก่ หนังสือพิมพ์/วารสาร ร้ อยละ 9.00
7 ความต้ องการกลับมาท่องเที่ยวที่เกาะพะงัน
ตาราง 12 จํานวนร้ อยละ ความต้ องการกลับมาท่องเที่ยวที่เกาะพะงัน ของกลุม่ ตัวอย่าง
นักท่องเที่ยว
ความต้ องการกลับมาท่ องเที่ยว
จํานวน (คน)
กลับมา
83
ไม่กลับมา
9
ไม่แน่ใจ
8
รวม
100

ร้ อยละ
83.0
9.0
8.0
100.00

จากตาราง 12 ผู้วิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะกลับมาท่องเที่ยวที่เกาะ
พะงัน อีกครัง้ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ร้ อยละ 83.00 รองลงมาอันดับ 2 คือ ไม่กลับมา ร้ อยละ 9.00
และอันดับ 3 คือ ไม่แน่ใจ ร้ อยละ 8.00
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8 ค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวในครัง้ นี ้
ตาราง 13 จํานวนร้ อยละ ค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวในครัง้ นี ้ ของกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ตํ่ากว่า 500 USD
500 – 1,000 USD
1,001 – 1,500 USD
1,501 – 2,000 USD
2,001 – 2,500 USD
มากกว่า 2,501 USD
รวม

จํานวน (คน)
4
13
19
19
24
21
100

ร้ อยละ
4.0
13.0
19.0
19.0
24.0
21.0
100.00

จากตาราง 13 ผู้วิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีคา่ ใช้ จ่ายในการ
ท่องเที่ยว ระหว่าง 2,001 – 2,500 USD มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ร้ อยละ 24.00 รองลงมาอันดับ 2
ได้ แก่ มีคา่ ใช้ จ่ายมากกว่า 2,501 USD ร้ อยละ 21.00 และอันดับ 3 ได้ แก่ มีคา่ ใช้ จ่ายระหว่าง
1,001 – 1,500 USD และ 1,501 – 2,000 USD ร้ อยละ 19.00

ตอนที่ 2 .2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ างภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักท่ องเที่ยว ในภาพรวมด้ านแนว
ทางการพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืนที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
2.2.1 แหล่ งท่ องเที่ยวทางธรรมชาติท่นี ่ าท่ องเที่ยวของเกาะพะงัน จังหวัดเชียงสุราษฎร์ ธานี
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
ทรั พยากรธรรมชาติ
1. ชายหาด ได้ แก่ หาดริ น้ หาดท้ องนาย
ปาน หาดแม่หาด หาดสน หาดยาว หาด
สลัด หาดบ้ านใต้
2.อ่าว ได้ แก่ อ่าวโฉลกหลํา อ่าววกตุม่ อ่าว
ในวก อ่าวหินกอง อ่าวศรี ธนู ท้ องศาลา
3. นํ ้าตก ได้ แก่ นํ ้าตกแพง นํ ้าตกธารเสด็จ
นํ ้าตกธารประเวศ นํ ้าตกธารประพาส
4. เกาะ ได้ แก่ เกาะพะงัน เกาะแตนใน
เกาะม้ า
5. ป่ าไม้ ได้ แก่ อุทยานแห่งชาติธารเสด็จเกาะพะงัน
ค่ าเฉลี่ยรวม

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ
0.57

X

ภาพรวม
SD ระดับ

4.31

0.71

มาก
ที่สดุ

4.38

0.69

มาก
ที่สดุ

4.29

0.69

มาก
ที่สดุ

4.34

มาก
ที่สดุ

4.33

0.67

มาก
ที่สดุ

3.89

0.74

มาก

3.77

0.74

มาก

3.80

0.78

มาก

3.98

0.78

มาก

4.10

0.86

มาก

4.01

0.88

มาก

4.11

0.88

มาก

4.45 0.687 มาก
ที่สดุ
3.67 0.84 มาก

3.97

0.88

มาก

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

4.15

0.82

มาก

3.89

0.84

มาก

4.01

0.85

มาก

4.24

0.81

4.07

0.84

มาก

4.11

0.60

มาก

4.00

0.59

มาก

4.07

0.60

มาก

4.17

0.50

มาก
ที่สดุ
มาก

4.09

0.58

มาก
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ภาครัฐมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเกาะพะงันมีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.11 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ชายหาด
ได้ แก่ หาดริ น้ หาดท้ องนายปาน หาดแม่หาด หาดสน หาดยาว หาดสลัด หาดบ้ านใต้ มีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 คือ ป่ าไม้ ได้ แก่
อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.15 อยู่ใน
ระดับมาก และอัน ดับ 3 คือ นํ า้ ตก ได้ แก่ นํ า้ ตก ได้ แก่ นํ า้ ตกแพง นํ า้ ตกธารเสด็จ นํ า้ ตกธาร
ประเวศ นํา้ ตกธารประพาส และ เกาะ ได้ แก่ เกาะ ได้ แก่ เกาะพะงัน เกาะแตนใน เกาะม้ า มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น คือ 4.10 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคเอกชนความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเกาะพะงัน มีคา่ เฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.00 คะแนน อยู่ในระดับมาก ให้ ความคิดเห็นว่า ชายหาด
ได้ แก่ หาดริ น้ หาดท้ องนายปาน หาดแม่หาด หาดสน หาดยาว หาดสลัด หาดบ้ านใต้ มีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.38 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 คือ นํ ้าตก ได้ แก่ นํ ้าตก
แพง นํ ้าตกธารเสด็จ นํ ้าตกธารประเวศ นํ ้าตกธารประพาส โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับมากและอันดับ 3 คือ เกาะ ได้ แก่ เกาะพะงัน เกาะแตนใน เกาะม้ า โดยมี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.95 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคประชาชนความคิดเห็นเกี่ ยวกับแหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติของเกาะพะงันโดยมี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.07 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า
ชายหาด ได้ แก่ หาดริ น้ หาดท้ องนายปาน หาดแม่หาด หาดสน หาดยาว หาดสลัด หาดบ้ านใต้ มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.29 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 คือ เกาะ ได้ แก่
เกาะพะงัน เกาะแตนใน เกาะม้ า โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับมาก
และอันดับ 3 คือ นํ ้าตก ได้ แก่ นํ ้าตกแพง นํ ้าตกธารเสด็จ นํ ้าตกธารประเวศ นํ ้าตกธารประพาส โดยมี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.11 อยูใ่ นระดับมาก
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเกาะพะงันโดยมี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.17 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า
อ่าว ได้ แก่ อ่าวโฉลกหลํา อ่าววกตุม่ อ่าวในวก อ่าวหินกอง อ่าวศรี ธนู ท้ องศาลา โดยมีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 คือ ชายหาด ได้ แก่ หาดริ น้
หาดท้ องนายปาน หาดแม่หาด หาดสน หาดยาว หาดสลัด หาดบ้ านใต้ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมาก ที่สดุ และอันดับ 3 คือ ป่ าไม้ ได้ แก่ อุทยานแห่งชาติธาร
เสด็จ-เกาะพะงัน โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.24 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
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ภาพประกอบ 52 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเกาะพะงัน
จากตาราง 14 และภาพประกอบ 52 ผู้วิจยั พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเกาะพะงัน มีคา่ ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ
4.09 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นที่มีต่อ ชายหาด ได้ แก่ หาดริ น้ หาดท้ องนายปาน หาดแม่หาด หาดสน หาดยาว หาดสลัด หาดบ้ านใต้ เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีระดับความคิดเห็นมากเป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 คือ เกาะ ได้ แก่
เกาะพะงัน เกาะแตนใน เกาะม้ า ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 คือ ป่ าไม้ ได้ แก่ อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะ
พะงัน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.07 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 53 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 กลุม่ ที่มีตอ่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเกาะพะงัน
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2.2.2 แหล่ งท่ องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งที่สร้ างขึน้ ของเกาะพะงัน จังหวัดเชียงสุราษฎร์ ธานี
ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิง่ ที่สร้ างขึ ้นของเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ทรั พยากรวัฒนธรรมสิ่งที่สร้ างขึน้
1. วัด ได้ แก่ วัดเขาถํ ้า วัดใน วัดโพธิ์ และ
วัดราษฎร์ เจริ ญ
2. ศาล ได้ แก่ ศาลเจ้ าแม่กวนอิม
3. พระเจดีย์ ได้ แก่ พระเจดีย์ภเู ขาน้ อย
4. พระพุทธบาทจําลองบนภูเขาวัดมธุร
วราราม (วัดมะเดื่อหวาน)
ค่ าเฉลี่ยรวม

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

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

3.75
3.80
3.62

0.77
0.90
0.93

มาก
มาก
มาก

3.85
3.72
3.70

0.85
0.85
0.92

มาก
มาก
มาก

3.83
3.77
3.72

0.91
0.95
0.81

มาก
มาก
มาก

3.55
3.45
3.55

0.93
0.80
0.93

มาก
มาก
มาก

3.75
3.69
3.65

0.87 มาก
0.86 มาก
0.90 มาก

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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ภาครั ฐมี ค วามคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับแหล่ ง ท่ องเที่ ย วทางวัฒนธรรมและสิ่ ง ที่ สร้ างขึ น้ ที่ น่ า
ท่องเที่ยวของเกาะพะงัน โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.76 คะแนน อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า วัด ได้ แก่ วัดเขาถํ ้า วัดใน วัดโพธิ์ และวัดราษฎร์ เจริญ เป็ นสถานที่
น่าท่องเที่ยวมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.85 อยู่ในระดับมาก รองลงมา
อันดับ 2 คือ พระเจดีย์ ได้ แก่ พระเจดีย์ภูเขาน้ อย ได้ แก่ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 3.80 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 คือ ศาลศาลเจ้ าแม่กวนอิมโดยมีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 3.75 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งที่สร้ างขึ ้นที่น่า
ท่องเที่ยวของเกาะพะงัน โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.78 คะแนน อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ศาล ได้ แก่ ศาลเจ้ าแม่กวนอิม เป็ นสถานที่น่าท่องเที่ยวมากที่สดุ
โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.85 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 คือ วัด
ได้ แก่ วัดเขาถํ ้า วัดใน วัดโพธิ์ และวัดราษฎร์ เจริ ญ โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
3.84 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 คือ พระเจดีย์ ได้ แก่ พระเจดีย์ภเู ขาน้ อย โดยมีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.72 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งที่สร้ างขึ ้นที่
น่าท่องเที่ยวของเกาะพะงันโดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.80 คะแนน อยู่
ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า วัด ได้ แก่ วัดเขาถํ ้า วัดใน วัดโพธิ์ และวัดราษฎร์ เจริ ญ เป็ น
สถานที่น่าท่องเที่ยวมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับมาก
รองลงมาอันดับ 2 คือ ศาล ได้ แก่ ศาลเจ้ าแม่กวนอิม โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 3.83 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 คือ พระเจดีย์ ได้ แก่ พระเจดีย์ภเู ขาน้ อย โดยมี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.77 อยูใ่ นระดับมาก
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งที่สร้ างขึ ้นที่น่า
ท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.60 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความ
คิดเห็นว่า วัด ได้ แก่ วัดเขาถํา้ วัดใน วัดโพธิ์ และวัดราษฎร์ เจริ ญ เป็ นสถานที่น่าท่องเที่ยวมาก
ที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 คือ
ศาล ได้ แก่ ศาลเจ้ าแม่กวนอิม และพระพุทธบาทจําลองบนภูเขาวัดมธุรวราราม (วัดมะเดื่อหวาน)
โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากัน คือ 3.55 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 คือ พระเจดีย์
ได้ แก่ พระเจดีย์ภเู ขาน้ อย โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.45 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 54 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิง่ ที่สร้ างขึ ้นของเกาะพะงัน
จากตาราง 15 และภาพประกอบ 54 ผู้วิจยั พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิง่ ที่สร้ างขึ ้น มีคา่ ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ
3.73 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า วัด ได้ แก่ วัดเขาถํ ้า วัดใน วัดโพธิ์ และวัดราษฎร์ เจริญ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระดับความคิดเห็นมากเป็ น
อันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.85 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 คือ ศาล ได้ แก่ ศาลเจ้ าแม่กวนอิม มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 3.75 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 คือ พระเจดีย์ ได้ แก่ พระเจดีย์ภเู ขาน้ อย มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.69 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 55 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 กลุม่ ที่มีตอ่ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิง่ ที่สร้ างขึ ้นของเกาะพะงัน
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2.2.3 ประเพณี วิถชี ีวิต และงานเทศกาลที่น่าท่ องเที่ยวของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาลที่นา่ ท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
เทศกาลงานประเพณี

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

1. งานฟูลมูนปาร์ ตี ้ (Full moon Party)

4.48

0.80

2. การแข่งขันหาหอยกลม บ้ านหินกอง

3.45

3. ประเพณีลากพระทางทะเล
ค่ าเฉลี่ยรวม

4.12
4.02

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

4.67

0.68

0.83

มาก
ที่สดุ
มาก

3.25

0.90

0.83
0.59

มาก
มาก

3.95
3.96

0.87
0.62

มาก
ที่สดุ
ปาน
กลาง
มาก
มาก

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

4.40

0.91

3.51
4.06
3.99

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ

4.53

0.78

0.96

มาก
ที่สดุ
มาก

4.15

0.83
0.65

มาก
มาก

3.63
4.10

X

ภาพรวม
SD ระดับ

4.52

0.80

0.81

มาก
ที่สดุ
มาก

3.59

0.94

มาก
ที่สดุ
มาก

0.96
0.56

มาก
มาก

3.94
4.02

0.89
0.61

มาก
มาก

152

153

ภาครัฐมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาลที่น่าท่องเที่ยวของเกาะพะ
งัน โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.02 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความ
คิดเห็นว่า งานฟูลมูนปาร์ ตี ้ (Full moon Party) เป็ นเทศกาลงานประเพณีที่น่าท่องเที่ยวมากที่สดุ
โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 คือ
ประเพณีลากพระทางทะเล โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.12 อยูใ่ นระดับมาก และ
อันดับ 3 คือ การแข่งขันหาหอยกลม บ้ านหินกอง โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.45
อยูใ่ นระดับมาก
ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาลที่น่าท่องเที่ยวของ
เกาะพะงัน โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.96 คะแนน อยู่ในระดับมาก
โดยมีความคิดเห็นว่า งานฟูลมูนปาร์ ตี ้ (Full moon Party) เป็ นเทศกาลงานประเพณีที่น่า
ท่องเที่ยวมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับมากที่สดุ
รองลงมาอันดับ 2 คือ ประเพณีลากพระทางทะเล โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
3.95 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 คือ การแข่งขันหาหอยกลม บ้ านหินกอง โดยมีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.95 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคประชาชนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาลที่น่าท่องเที่ยวของ
เกาะพะงันมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.99 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมี
ความคิดเห็นว่า งานฟูลมูนปาร์ ตี ้ (Full moon Party) เป็ นเทศกาลงานประเพณีที่น่าท่องเที่ยวมาก
ที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2
คือ ประเพณีลากพระทางทะเล โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.06 อยูใ่ นระดับมาก
และอันดับ 3 คือ การแข่งขันหาหอยกลม บ้ านหินกอง โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
3.51 อยูใ่ นระดับมาก
นักท่องเที่ยว ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาลที่น่าท่องเที่ยวของ
เกาะพะงันโดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.10 คะแนน อยู่ในระดับมาก
โดยมีความคิดเห็นว่า งานฟูลมูนปาร์ ตี ้ (Full moon Party) เป็ นเทศกาลงานประเพณีที่น่า
ท่องเที่ยวมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สดุ
รองลงมาอันดับ 2 คือ การแข่งขันหาหอยกลม บ้ านหินกอง โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 คือ ประเพณีลากพระทางทะเล โดยมีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.63 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 56 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ ประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาลที่นา่ ท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
จากตาราง 16 และภาพประกอบ 56 ผู้วิจยั พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาลที่นา่ ท่องเที่ยวของเกาะพะงัน มีคา่ ความ
คิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.02 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยให้ ความเห็นว่า งานฟูลมูนปาร์ ตี ้ (Full moon Party) เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระดับความคิดเห็นมากเป็ น
อันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.52 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 คือ ประเพณีลากพระทางทะเล มีคา่ เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 3.94 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 คือ การแข่งขันหาหอยกลม บ้ านหินกอง มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.59 อยูใ่ นระดับมาก
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นักท่องเที่ยว

ภาพประกอบ 57 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 กลุม่ ที่มีตอ่ ประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาลที่นา่ ท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
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2.2.4 กิจกรรมที่น่าท่ องเที่ยวของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาราง 17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมที่นา่ ท่องเที่ยวของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ทรั พยากรด้ านกิจกรรม

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

1. การดํานํ ้าดูประการัง

4.28

0.73

2. การเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ
3. การพายคายัค แคนู และเรื อทําเที่ยว

3.64
3.42

4. การประมงพื ้นบ้ าน
ค่ าเฉลี่ยรวม

3.85
3.80

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

4.22

0.65

0.86
0.87

มาก
ที่สดุ
มาก
มาก

3.45
3.40

0.83
0.95

0.80
0.60

มาก
มาก

3.79
3.72

0.95
0.62

มาก
ที่สดุ
มาก
ปาน
กลาง
มาก
มาก

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

4.15

0.87

มาก

4.20

0.88

มาก

4.21

0.78

3.68
3.47

0.93
0.86

มาก
มาก

3.83
3.89

0.85
0.86

มาก
มาก

3.65
3.55

0.88
0.91

มาก
ที่สดุ
มาก
มาก

3.80
3.78

0.98
0.70

มาก
มาก

3.84
3.94

0.95
0.69

มาก
มาก

3.82
3.81

0.92
0.66

มาก
มาก
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ภาครัฐมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าท่องเที่ยวของเกาะพะงันโดยมีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.80 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า การดํานํ ้า
ดูปะการัง เป็ นกิจกรรมที่น่าท่องเที่ยวมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.28
อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 คือการประมงพื ้นบ้ าน โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 3.85 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 คือ การเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ โดยมีคา่ เฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.64 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าท่องเที่ยวของเกาะพะงันโดยมีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.72 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า การ
ดํานํ า้ ดูปะการั ง เป็ นกิ จกรรมที่ น่าท่องเที่ ยวมากที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็ น
เท่ากับ 4.22 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 คือ การประมงพื ้นบ้ าน โดยมีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.79 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 คือ การเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ โดย
มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.45 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคประชาชนมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมที่ น่ า ท่ อ งเที่ ย วของเกาะพะงัน โดยมี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.78 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็น
ว่า การดํานํ ้าดูปะการัง เป็ นกิจกรรมที่น่าท่องเที่ยวมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 คือการประมงพื ้นบ้ าน โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 3.80 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 คือ การเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ โดยมี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.68 อยูใ่ นระดับมาก
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าท่องเที่ยวของเกาะพะงันโดยมีคา่ เฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.94 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า การ
ดํานํ ้าดูปะการัง เป็ นกิจกรรมที่น่าท่องเที่ยวมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.20 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 คือ การพายคายัค แคนู และเรื อนําเที่ยว โดยมีคา่ เฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.89 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 คือ การประมงพื ้นบ้ าน โดยมี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.84 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 58 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ กิจกรรมการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
จากตาราง 17 และภาพประกอบ 58 ผู้วิจยั พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน มีคา่ ระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ
3.81 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยให้ ความเห็นว่า การดํานํ ้าดูปะการัง เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระดับความคิดเห็นมากเป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 4.21 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 คือการประมงพื ้นบ้ าน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.82 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3
คือ การเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.65 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 59 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 กลุม่ ที่มีตอ่ กิจกรรมการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
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2.2.5 การบริการที่เหมาะสมของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาราง 18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อการบริ การที่เหมาะสมของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ทรั พยากรด้ านบริการ

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

1. มีโรงแรมที่พกั หรื อรี สอร์ ทที่ได้ มาตรฐาน
2. มีบริ การด้ านการคมนาคมขนส่ง และการ
สื่อสารที่สะดวก
3. มีบริ การข้ อมูล และศูนย์ข้อมูล
นักท่องเที่ยว
4. มีโรงพยาบาลและสถานบริ การด้ าน
สุขภาพ
5. มีสถานที่จําหน่ายสินค้ าพื ้นเมือง

3.78
3.52

0.86
0.81

มาก
มาก

4.00
3.54

0.71
0.90

มาก
มาก

3.84
3.69

0.81
0.86

มาก
มาก

4.17
4.00

0.68
0.93

มาก
มาก

3.95
3.69

0.78
0.90

มาก
มาก

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

3.24

0.93

3.34

0.91

0.93

0.97

มาก

3.42

0.95

มาก

3.49

0.92

3.40

1.01

3.95

0.89

มาก

3.50

0.99

มาก

6. มีบริ การด้ านสาธารณูปโภคขั้นพื ้นฐาน

3.35

0.88

3.18

0.86

3.45

0.86

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

3.75

0.99

ปาน
กลาง
มาก

3.35

3.15

3.79

0.89

มาก

3.44

0.90

มาก

7. มีป้ายบอกทิศทาง ระบบสื่อความหมาย
ในสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ค่ าเฉลี่ยรวม

3.45

0.97

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

3.29

0.99

3.61

0.93

มาก

3.74

0.88

มาก

3.52

0.96

มาก

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

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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ภาครัฐมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ การที่เหมาะสมของเกาะพะงันโดย มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.46 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า มีโรงแรมที่
พักหรื อรี สอร์ ทที่ ได้ มาตรฐาน เป็ นบริ การที่ เหมาะสมมากที่ สุด โดยมี ค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 3.78 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 คือ มีบริ การข้ อมูลและศูนย์ ข้อมูล
นักท่องเที่ยว โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.71 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 คือ
มีบริ การด้ านการคมนาคมขนส่ง และการสื่อสารที่สะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 3.52 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ การที่เหมาะสมของเกาะพะงัน โดยมีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.52 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า มี
โรงแรมที่พกั หรื อรี สอร์ ทที่ได้ มาตรฐาน เป็ นบริ การที่เหมาะสมมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 คือ มีบริ การข้ อมูลและศูนย์ข้อมูล
นักท่องเที่ยว โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.78 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 คือ
มีบริ การด้ านการคมนาคมขนส่ง และการสื่อสารที่สะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 3.54 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคประชาชนมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การบริ ก ารที่ เ หมาะสมของเกาะพะงัน โดยมี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.62 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็น
ว่า มีบริการข้ อมูลและศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว เป็ นบริ การที่เหมาะสมมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 คือ มีโรงแรมที่พกั หรื อรี สอร์ ท
ที่ได้ มาตรฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.84 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3
คือ มีบริ การด้ านการคมนาคมขนส่ง และการสื่อสารที่ สะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 3.69 อยูใ่ นระดับมาก
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ การที่เหมาะสมของเกาะพะงันโดยมีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.88 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า มี
โรงแรมที่พกั หรื อรี สอร์ ทที่ได้ มาตรฐาน เป็ นบริ การที่เหมาะสมมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 คือ มีบริ การด้ านการคมนาคม
ขนส่ง และการสื่อสารที่สะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับ
มาก และอันดับ 3 คือ มีสถานที่จําหน่ายสินค้ าพื ้นเมือง โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 3.95 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 60 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ การบริ การที่เหมาะสมของเกาะพะงัน
จากตาราง 18 และภาพประกอบ 60 ผู้วิจยั พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ การที่เหมาะสมของเกาะพะงัน มีคา่ ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.62
คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า มีโรงแรมที่พกั หรื อรี สอร์ ทที่ได้ มาตรฐาน เป็ นบริการที่มีระดับความคิดเห็นมากเป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 3.95 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 คือ มีบริ การข้ อมูลและศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว โดยมีคา่ เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.81
อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 คือ มีบริการด้ านการคมนาคมขนส่ง และการสื่อสารที่สะดวก โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.69 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 61 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 กลุม่ ที่มีตอ่ การบริการที่เหมาะสมของเกาะพะงัน
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2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในการพัฒนาการท่ องเที่ยวเกาะพะงัน
2.3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาราง 19 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อจุดแข็งของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
จุดแข็ง
1. มีเทศกาลฟูลมูลปาร์ ตี ้เป็ นที่ร้ ูจกั กัน
ทัว่ โลก
2. มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่น เช่น
ชายหาดที่สวยงาม และนํ ้าตกที่มี
ประวัตศิ าสตร์ อนั ยาวนาน
3. มีรีสอร์ ทและบังกะโลในภูมิทศั น์ที่
สวยงาม
4. มีปะการังที่สวยงามและมีชื่อเสียงสําหรับ
การดํานํ ้าระดับโลก
5. มีพื ้นที่เกาะม้ าที่ได้ รับการรับรองเป็ นเกาะ
เกษตรอินทรี ย์แห่งเดียวในประเทศไทย
ค่ าเฉลี่ยรวม
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ภาครั ฐ มี ค วามคิดเห็ น เกี่ ย วกับ จุดแข็ ง ของเกาะพะงัน โดยมี ค่า เฉลี่ ย ของระดับ ความ
คิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.07 คะแนน อยู่ในระดับมากโดยมีความคิดเห็นว่า มีเทศกาลฟูลมูลปาร์ ตี ้
เป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่ โลก เป็ นจุดแข็งมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.55 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่น เช่น ชายหาดที่สวยงาม
และนํ ้าตกที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานโดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.24 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ มีปะการังที่สวยงามและมีชื่อเสียงสําหรับการดํานํ ้าระดับโลก โดย
มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.94 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งของเกาะพะงันโดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.06 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า มีเทศกาลฟูลมูล
ปาร์ ตี ้เป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่ โลก เป็ นจุดแข็งมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.51
อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่น เช่น ชายหาดที่
สวยงาม และนํ ้าตกที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.10 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ มีปะการังที่สวยงามและมีชื่อเสียงสําหรับการดํานํ ้าระดับ
โลก โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.97 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคประชาชนความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งของเกาะพะงันโดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.01 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า มีเทศกาลฟูลมูล
ปาร์ ตี ้เป็ นที่ร้ ู จกั กันทัว่ โลก เป็ นจุดแข็งมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.52
อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โดยมีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่น เช่น ชายหาดที่
สวยงาม และนํา้ ตกที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.10 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ มีรีสอร์ ทและบังกะโลในภูมิทศั น์ที่สวยงาม โดยมีคา่ เฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.88 อยูใ่ นระดับมาก
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งของเกาะพะงันโดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.30 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีความคิดเห็นว่า มีเทศกาลฟูลมูล
ปาร์ ตี ้เป็ นที่ร้ ู จกั กันทัว่ โลก เป็ นจุดแข็งมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.63
อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่น เช่น ชายหาดที่
สวยงาม และนํ ้าตกที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.35 อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ มีปะการังที่สวยงามและมีชื่อเสียงสําหรับการดํานํ ้า
ระดับโลก โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.31 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ

4.80
4.60
4.40
4.20
4.00
3.80
3.60
3.40

4.55
3.97

เป็น
เกา
ะเก
ษต
รฯ
อง

มีพ

ื่อเส
ียง

3.84

ืน้ ท
เี่ กา
ะม
้ าท
ไี่ ด้ร
ั บร
ั บร

กา
รด
ําน
าํ ้ ระ
ดับ
โลก

4.00

มีป

ะก
ารัง
ทสี่
วย
ง

ร์ท
แล
ะบ
ัง
มีร
ี สอ

าม
แล
ะม
ีช

กะ
โลใ
นภ
ูม

ิทศั
นท์
สี่ ว
ย

งาม

ชา
ติท
โี่ ดด
เด่น
ธรร
ม
าก
ร
มีท
รัพ
ย

มีเท
ศก
าล
ฟูล
มูล
ปา
ร์ต
เี ้ ป็น
ทรี่ ้ ู
จัก

ทวั่
โลก

4.20

ภาพประกอบ 62 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ จุดแข็งของเกาะพะงัน
จากตาราง 19 และภาพประกอบ 62 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งของเกาะพะงัน มีคา่ ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.11 คะแนน อยู่ในระดับ
มาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า มีเทศกาลฟูลมูลปาร์ ตี ้เป็ นที่ร้ ู จกั กันทัว่ โลก เป็ นจุดแข็งมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.55 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่น เช่น ชายหาดที่สวยงาม และนํ ้าตกที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน โดยมี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.20 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ มีปะการังที่สวยงามและมีชื่อเสียงสําหรับการดํานํ ้าระดับโลก มีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.00 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 63 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 กลุม่ ที่มีตอ่ จุดแข็งของเกาะพะงัน
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2.3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อนของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาราง 20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อจุดอ่อนของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
จุดอ่ อน
1. การมีสว่ นร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว
ของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องยังมีอยู่
น้ อยมาก
2. ทรัพยากรป่ าไม้ ในพื ้นที่ถกู ทําลายจน
กลายเป็ นป่ าเสื่อมโทรมเป็ นจํานวนมาก
3. ขาดการจัดการด้ านขยะและนํ ้าเสียอย่าง
ถูกต้ อง
4. การบริ การการท่องเที่ยวยังขาดมาตรฐาน
5. การลงทุนด้ านที่พกั ส่วนใหญ่เป็ นของ
ชาวต่างชาติ
6. จะมีนกั ท่องเที่ยวมาเฉพาะในช่วง high
season เท่านั้น
7. ขาดแหล่งนํ ้าในการทําการเกษตร
ค่ าเฉลี่ยรวม

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

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

3.35

0.88

3.55

0.97

มาก

3.46

0.92

มาก

3.98

0.83

มาก

3.59

0.93

มาก

3.89

0.94

ปาน
กลาง
มาก

3.89

0.98

มาก

3.85

0.86

มาก

4.38

0.74

4.00

0.91

มาก

3.60

0.87

มาก

3.65

0.95

มาก

3.52

0.84

มาก

3.97

0.75

มาก
ที่สดุ
มาก

3.69

0.87

มาก

3.35

0.95

3.18

0.97

0.94

มาก

4.11

0.85

มาก

3.53

0.98

มาก

0.92

3.59

0.93

ปาน
กลาง
มาก

3.47

3.90

ปาน
กลาง
มาก

3.77

0.96

มาก

3.92

0.80

มาก

3.80

0.91

มาก

3.84
3.64

0.90
0.65

มาก
มาก

3.70
3.62

0.95
0.63

มาก
มาก

3.82
3.62

0.86
0.57

มาก
มาก

4.08
4.06

0.76
0.47

มาก
มาก

3.86
3.73

0.88
0.60

มาก
มาก
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ภาครัฐมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อนของเกาะพะงัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
โดยรวมเท่ากับ 3.64 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า จะมีนกั ท่องเที่ยวมาเฉพาะ
ในช่วง high season เท่านัน้ เป็ นจุดอ่อนมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
3.90 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ ขาดการจัดการด้ านขยะและนํ ้าเสียอย่างถูกต้ อง
โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.89 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ ขาด
แหล่งนํ ้าในการทําการเกษตร โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.84 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับจุดอ่อนของเกาะพะงัน มี ค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.62 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ขาดการจัดการด้ าน
ขยะและนํ ้าเสียอย่างถูกต้ อง เป็ นจุดอ่อนมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
3.89 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ การมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยวของ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องยังมีอยู่น้อยมากโดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.75
อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ ขาดแหล่งนํ ้าในการทําการเกษตร โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 3.70 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อนของเกาะพะงัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.62 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ขาดการจัดการด้ าน
ขยะและนํ ้าเสียอย่างถูกต้ อง เป็ นจุดอ่อนมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.85
อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ ขาดแหล่งนํ ้าในการทําการเกษตร โดยมีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.82 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ จะมีนกั ท่องเที่ยวมาเฉพาะ
ในช่วง high season เท่านัน้ โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.77 อยูใ่ นระดับมาก
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อนของเกาะพะงันมีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.06 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ขาดการจัดการด้ าน
ขยะและนํ ้าเสียอย่างถูกต้ อง เป็ นจุดอ่อนมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.38 อยู่ใ นระดับ มากที่ สุด รองลงมาอัน ดับ 2 ได้ แ ก่ การลงทุน ด้ า นที่ พัก ส่ว นใหญ่ เ ป็ นของ
ชาวต่างชาติ โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.11อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3
ได้ แก่ ขาดแหล่งนํ ้าในการทําการเกษตร โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.08 อยู่ใน
ระดับมาก
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ภาพประกอบ 64 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ จุดอ่อนของเกาะพะงัน
จากตาราง 20 และภาพประกอบ 64 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อนของเกาะพะงัน มีคา่ ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.73 คะแนน อยูใ่ นระดับ
มาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า ขาดการจัดการด้ านขยะและนํ ้าเสียอย่างถูกต้ อง เป็ นจุดอ่อนมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.00 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ ขาดแหล่งนํ ้าในการทําการเกษตร มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.86 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3
ได้ แก่ จะมีนกั ท่องเที่ยวมาเฉพาะในช่วง high season เท่านัน้ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.80 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 65 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 กลุม่ ที่มีตอ่ จุดอ่อนของเกาะพะงัน
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2.3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาราง 21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อโอกาสในการพัฒนาของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
โอกาส
1. พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
การดํานํ ้าระดับโลก
2. นโยบายรัฐบาลและจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. พัฒนาเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้ าน
เกษตรอินทรี ย์
4. เป็ นแหล่งท่องเที่ยวตามเส้ นทางการ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
5. เป็ นเป้าหมายและเชิงยุทธศาสตร์ ของ
จังหวัดในการพัฒนาสินค้ าและบริ การการ
ท่องเที่ยว
ค่ าเฉลี่ยรวม

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

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

3.58

0.78

มาก

3.36

0.88

3.52

0.87

มาก

4.10

0.86

มาก

3.64

0.89

มาก

3.56

0.94

มาก

3.07

0.98

3.70

0.87

มาก

3.83

0.91

มาก

3.54

0.97

มาก

3.60

0.90

มาก

3.49

0.99

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก

3.71

0.87

มาก

3.86

0.74

มาก

3.67

0.89

มาก

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

3.62

0.68

มาก

3.37

0.76

ปาน 3.72
กลาง

0.63

มาก

3.97

0.60

มาก

3.67

0.70

มาก
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ภาครัฐมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกาะพะงันโดยมีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.62 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่าพัฒนาเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการดํานํ ้าระดับโลก เป็ นโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.78 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวตามเส้ นทาง
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเป็ นเป้าหมายและเชิงยุทธศาสตร์ ของจังหวัด
ในการพัฒนาสินค้ าและบริ การการท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากัน คือ 3.60 อยู่ใน
ระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ นโยบายรัฐบาลและจังหวัดสุราษฎร์ ธานีในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.58 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคเอกชนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกาะพะงันโดยมีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.37 คะแนน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นว่าพัฒนาเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการดํานํ ้าระดับโลกเป็ นโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.53 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวตามเส้ นทาง
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
3.49 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ เป็ นเป้าหมายและเชิงยุทธศาสตร์ ของจังหวัดในการพัฒนาสินค้ า
และบริการการท่องเที่ยว โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.41 อยูใ่ นระดับมาก
ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกาะพะงันโดยมีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.72 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า พัฒนาเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการดํานํ ้าระดับโลก เป็ นโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวมากที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับมากรองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ เป็ นเป้าหมายและเชิงยุทธศาสตร์
ของจังหวัดในการพัฒนาสินค้ าและบริ การการท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.72
อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3ได้ แก่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวตามเส้ นทางการส่งเสริ มการท่องเที่ ยวของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.71 อยูใ่ นระดับมาก
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกาะพะงันโดยมีคา่ เฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.97 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า นโยบายรัฐบาล
และจังหวัดสุราษฎร์ ธานีในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็ นโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวมาก
ที่สดุ โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ พัฒนาเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการดํานํ ้าระดับโลก โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับ
มาก และอันดับ 3 ได้ แก่ เป็ นเป้าหมายและเชิงยุทธศาสตร์ ของจังหวัดในการพัฒนาสินค้ าและบริ การการ
ท่องเที่ยว โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.02 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 66 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ โอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
จากตาราง 21 และภาพประกอบ 66 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน มีคา่ ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ
3.67 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการดํานํ ้าระดับโลก เป็ นโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยว
มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.83 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ เป็ นเป้าหมายและเชิงยุทธศาสตร์ ของ
จังหวัดในการพัฒนาสินค้ าและบริ การการท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.69 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวตามเส้ นทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.67 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 67 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 กลุม่ ที่มีตอ่ โอกาสในการพัฒนาของเกาะพะงัน
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2.3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคต่อการพัฒนาของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาราง 22 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่ออุปสรรคต่อการพัฒนาของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
อุปสรรค
1. ปั ญหาการสนับสนุน และงบประมาณ
จากส่วนกลาง
2. มีการลงทุนจากชาวต่างชาติมาก
3. ปั ญหาสังคม ด้ านยาเสพติด และ
อบายมุข
4. ระบบสาธารณูปโภค และเส้ นทางการ
คมนาคมไม่สะดวก
5. ไม่สามารถผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภคได้
เองอย่างเพียงพอ
6. สินค้ าเกษตรที่นําเข้ ามีราคาแพง
ค่ าเฉลี่ยรวม

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ

3.85

0.99

มาก

4.03

0.96

มาก

3.99

0.87

มาก

4.25

0.66

3.53
3.89

0.95
0.90

มาก
มาก

3.66
3.69

0.99
0.99

มาก
มาก

3.65
3.90

0.89
0.86

มาก
มาก

4.06
3.93

3.71

0.86

มาก

3.57

0.89

มาก

3.84

0.86

มาก

3.62

0.87

มาก

3.61

0.97

มาก

3.84

0.87

4.04
3.77

0.90
0.62

มาก
มาก

3.89
3.74

0.91
0.62

มาก
มาก

3.87
3.84

0.92
0.53

X

ภาพรวม
SD ระดับ

4.03

0.89

มาก

0.81
0.87

มาก
ที่สดุ
มาก
มาก

3.73
3.85

0.93
0.91

มาก
มาก

4.16

0.84

มาก

3.82

0.89

มาก

มาก

3.90

0.91

มาก

3.74

0.91

มาก

มาก
มาก

4.03
4.01

0.88
0.52

มาก
มาก

3.96
3.85

0.90
0.58

มาก
มาก
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ภาครัฐมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคต่อการพัฒนาของเกาะพะงัน มีคา่ เฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.77 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า สินค้ าเกษตรที่
นําเข้ ามีราคาแพง เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนามากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็ น
เท่ากับ 4.04 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ ปั ญหาสังคม ด้ านยาเสพติด และ
อบายมุข โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.89 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่
ปั ญหาการสนับสนุน และงบประมาณจากส่วนกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
3.85 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคต่อการพัฒนาของเกาะพะงัน มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.74 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ปั ญหาการ
สนับสนุน และงบประมาณจากส่วนกลาง เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนามากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ สินค้ าเกษตรที่นําเข้ ามี
ราคาแพง โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.89 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่
ปั ญหาสังคม ด้ านยาเสพติด และอบายมุข โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.69 อยู่
ในระดับมาก
ภาคประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคต่อการพัฒนาของเกาะพะงัน มีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.84 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ปั ญหา
การสนับสนุน และงบประมาณจากส่วนกลาง เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนามากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ ปั ญหาสังคม ด้ าน
ยาเสพติด และอบายมุข โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.90 อยู่ในระดับมาก และ
อันดับ 3 ได้ แก่ สินค้ าเกษตรที่นําเข้ ามีราคาแพง โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.87
อยูใ่ นระดับมาก
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคต่อการพัฒนาของเกาะพะงัน มีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.01 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ปั ญหาการ
สนับสนุน และงบประมาณจากส่วนกลาง เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนามากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ระดับ ความคิด เห็ น เท่ า กับ 4.25
อยู่ใ นระดับ มากที่ สุด รองลงมาอัน ดับ 2 ได้ แ ก่ ระบบ
สาธารณูปโภค และเส้ นทางการคมนาคมไม่สะดวกโดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.16 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ มีการลงทุนจากชาวต่างชาติมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.06 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 68 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ อุปสรรคต่อการพัฒนาของเกาะพะงัน
จากตาราง 22 และภาพประกอบ 68 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคต่อการพัฒนาของเกาะพะงัน โดยมีค่าความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.85
คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า ปั ญหาการสนับสนุน และงบประมาณจากส่วนกลาง เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนามากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ สินค้ าเกษตรที่นําเข้ ามีราคาแพง มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 3.96 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ ปั ญหาสังคม ด้ านยาเสพติด และอบายมุข มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.85 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 69 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 กลุม่ ที่มีตอ่ อุปสรรคต่อการพัฒนาของเกาะพะงัน
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2.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เพื่อก่ อให้ เกิดความยั่งยืน
2.4.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาเกาะพะงัน
ตาราง 23 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาเกาะพะงัน เพื่อก่อให้ เกิดความยัง่ ยืน
วิสัยทัศน์
1. เกาะพะงันจะพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก
2. เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน
รากให้ เข้ มแข็ง
3. เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งแก่
ชุมชนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทาง
เกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ ชมุ ชนสามารถพัฒนา
ตัวเองได้ อย่างยัง่ ยืน
4. เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลุกจิตสํานึกด้ านการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ค่ าเฉลี่ยรวม

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

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

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

3.76

0.99

มาก

3.73

0.84

มาก

3.70

0.98

มาก

3.94

0.90

มาก

3.78

0.93

มาก

4.00

0.88

มาก

3.96

0.88

มาก

3.86

0.98

มาก

4.27

0.79

มาก
ที่สดุ

4.02

0.89

มาก

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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ภาครัฐมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาเกาะพะงัน โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.89 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า เกาะพะงันจะ
พัฒ นาการท่อ งเที่ ย วเป็ นการท่อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศเพื่ อปลุก จิ ต สํา นึก ด้ า นการอนุรั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมาก อันดับ 2 ได้ แก่ เกาะพะงันจะพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.92 อยู่ใน
ระดับมาก อันดับ 3 ได้ แก่ เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากให้ เข้ มแข็ง มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับมาก และ
อันดับ 4 ได้ แก่ เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้ างความ
เข้ มแข็งแก่ชมุ ชนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ ชุมชนสามารถพัฒนาตัวเองได้ อย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 3.76 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาเกาะพะงัน โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.79 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า เกาะพะงัน
จะพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเป็ นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศเพื่ อ ปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก ด้ านการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับมาก อันดับ 2 ได้ แก่ เกาะพะงันจะพัฒนาเป็ น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
3.75 อยู่ในระดับมาก อันดับ 3 ได้ แก่ เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชุมชนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรี ย์ เกษตร
ยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ ชุมชนสาสมารถพัฒนาตัวเองได้ อย่างยั่งยืน มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.73 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 4 ได้ แก่ เกาะพะงันจะ
พัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ เข้ มแข็ง มีคา่ เฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.71 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาเกาะพะงัน โดยมีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.88 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า เกาะพะ
งันจะพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก อันดับ 2 ได้ แก่ เกาะพะงันจะพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ เข้ มแข็ง มีค่าเฉลี่ยของระดับ
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ความคิดเห็นเท่ากับ 3.88 อยู่ในระดับมาก อันดับ 3 ได้ แก่ เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ น
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับมาก
และอันดับ 4 ได้ แก่ เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้ างความ
เข้ มแข็งแก่ชุมชนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ ชุมชนสามารถพัฒนาตัวเองได้ อย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 3.70 อยูใ่ นระดับมาก
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ ในการพัฒนาเกาะพะงัน มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.04 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า เกาะพะงัน
จะพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเป็ นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศเพื่ อ ปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก ด้ านการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมากที่สดุ อันดับ 2 ได้ แก่ เกาะพะงันจะพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ เข้ มแข็ง มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับมาก อันดับ 3 ได้ แก่ เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ น
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชุมชนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางเกษตร
อินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ ชมุ ชนสามารถพัฒนาตัวเองได้ อย่าง
ยัง่ ยืน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.94 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 4 ได้ แก่ เกาะพะงัน
จะพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 3.83 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 70 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ วิสยั ทัศน์ในการพัฒนาเกาะพะงันเพื่อก่อให้ เกิดความยัง่ ยืน
จากตาราง 23 และภาพประกอบ 70 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาเกาะพะงันเพื่อก่อให้ เกิดความยัง่ ยืน โดยมีค่าความคิดเห็นโดยรวม
เท่ากับ 3.90 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น มีระดับความคิดเห็นมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.02
อยูใ่ นระดับมาก อันดับ 2 ได้ แก่ เกาะพะงันจะพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.90 อยู่
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ในระดับมาก อันดับ 3 ได้ แก่ เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ เข้ มแข็ง มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 3.89 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 4 ได้ แก่ เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนโดยยึดหลักการ
พัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยั่งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ ชุมชนสามารถพัฒนาตัวเองได้ อย่างยัง่ ยืน มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 3.78 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 71 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 กลุม่ ที่มีตอ่ วิสยั ทัศน์ในการพัฒนาเกาะพะงัน
184

2.4.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ ของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาราง 24 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ วา่ มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
ของเกาะพะงัน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เกาะพะงันเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศที่มีมาตรฐานระดับโลก
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การใช้ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
และการบริ หารจัดการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรอินทรี ย์
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การปลุกจิต
สํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น
ค่ าเฉลี่ยรวม

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

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

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

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

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

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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ภาครัฐมีความคิดเห็นเกี่ยวกับของยุทธศาสตร์ ของเกาะพะงัน โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.93 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ การปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้ องถิ่น มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับมาก อันดับ 2 ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกาะพะงันเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมาตรฐานระดับโลก มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับมาก อันดับ 3 ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุท ธศาสตร์ ก ารใช้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศกระตุ้น เศรษฐกิ จ ฐานรากและการบริ ห ารจัด การ มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 4 ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรอินทรี ย์ มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.80 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ และวิสยั ทัศน์เกาะพะ
งัน โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.83 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีความ
คิดเห็นว่า ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
วิสยั ทัศน์มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.04 อยู่ในระดับมาก
อันดับ 2 ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกาะพะงันเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศที่มีมาตรฐานระดับโลกมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับมาก อันดับ
3ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การใช้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการ
บริ หารจัดการ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.78 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 4 ได้ แก่
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ ยืน และ
เกษตรอินทรี ย์ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.57 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ และวิสยั ทัศน์เกาะ
พะงัน โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.79 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมี
ความคิดเห็นว่า ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกาะพะงันเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศที่มีมาตรฐานระดับโลก มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1
มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับมาก อันดับ 2 ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ การปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้ องถิ่น มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.88 อยู่ในระดับมาก อันดับ 3
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ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การใช้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการ
บริ หารจัดการ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.74 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 4 ได้ แก่
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ ยืน และ
เกษตรอินทรี ย์ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.64 อยูใ่ นระดับมาก
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ และวิสยั ทัศน์เกาะ
พะงัน โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.18 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมี
ความคิดเห็นว่า ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่นมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมากที่สดุ อันดับ
2 ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกาะพะงันเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มี
มาตรฐานระดับโลก มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิด เห็นเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากที่สดุ อันดับ 3
ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การใช้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการ
บริ หารจัดการ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิด เห็นเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 4
ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ ยืน
และเกษตรอินทรี ย์ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.04 อยูใ่ นระดับมาก

4.20
4.08

4.10
4.00

4.01
3.87

3.90
3.80

3.76

3.70

ยุทธ
ศาส
ตร์ท
ี่ 4

ยุทธ
ศาส
ตร์ท
ี่ 3

ยุทธ
ศาส
ตร์ท
ี่ 2

ยุทธ
ศาส
ตร์ท
ี่ 1

3.60

ภาพประกอบ 72 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ ยุทธศาสตร์ ของเกาะพะงัน
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จากตาราง 24 และภาพประกอบ 72 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ และวิสยั ทัศน์ของเกาะพะงัน โดยมีค่าความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ
3.93 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก อันดับ 2 ได้ แก่
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกาะพะงันเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมาตรฐานระดับโลก มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับมาก
อันดับ 3 ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การใช้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริ หารจัดการ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.87 อยู่ใน
ระดับมาก และอันดับ 4 ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรอินทรี ย์ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 3.76 อยูใ่ นระดับมาก

5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

ภาครั ฐ
ภาคเอกชน
ภาคประชาชน

ที่ 4
ตร์
ยุท
ธศ
าส

ที่ 3
ตร์
ยุท
ธศ
าส

ที่ 2
ตร์
ยุท
ธศ
าส

ยุท
ธศ
าส

ตร์

ที่ 1

นักท่องเที่ยว

ภาพประกอบ 73 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 กลุม่ ที่มีตอ่ ยุทธศาสตร์ ของเกาะพะงัน
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2.4.3 ทัศนคติเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ ในแต่ ละยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืนที่เกาะพะงัน
ตาราง 25 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของกลยุทธ์ในแต่ละยุทธ์ศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่เกาะพะงัน
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกาะพะงันเป็ นศูนย์ กลางการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมาตรฐานระดับโลก
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ (Land 3.87 0.74 มาก 3.84 0.69 มาก 3.85 0.68 มาก
use) แหล่ งท่ องเที่ยว และกิจกรรรมการ
ท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
โครงการที่ 1 การแบ่งพื ้นที่เป็ นเขต (zoning)
เพื่อใช้ ในการท่องเที่ยว
โครงการที่ 2 การปรับปรุงภูมิทศั น์

X

ภาพรวม
SD ระดับ

4.36

0.41

มาก
ที่สุด

3.99

0.68

มาก

มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ

3.85

0.88

มาก

3.96

0.86

มาก

4.00

0.86

มาก

4.10

0.89

มาก

4.25

0.85

มาก
ที่สดุ

มาก

3.72

0.90

มาก

3.76

0.98

มาก

3.68

0.91

มาก

3.72

0.85

มาก

4.23

0.66

3.87

0.92

มาก

3.86

0.83

มาก

3.84

0.88

มาก

4.26

0.73

3.92

0.91

มาก

3.90

0.84

มาก

3.88

0.94

มาก

4.30

0.66

3.98

0.89

มาก

3.95

0.97

มาก

3.94

0.91

มาก

4.53

0.64

4.11

0.86

มาก

4.13

0.94

มาก

4.07

0.84

มาก

4.67

0.57

3.60

0.93

มาก

3.52

0.90

มาก

3.63

0.90

มาก

4.14

0.75
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โครงการที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
โครงการที่ 4 การอนุรักษ์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การพื ้นฟูพื ้นที่ป่า และป่ าชายเลน
โครงการที่ 5 การอนุรักษ์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทางทะเล การพื ้นฟูทะเล ปะการัง และ
ชายหาด
โครงการที่ 6 พัฒนาพื ้นที่เกษตร และการทํา
เกษตรกรรมให้ มีมากขึ ้น

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ

ตาราง 25 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การจัดการ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม
โครงการที่ 1 การจัดการคุณภาพนํ ้าอย่าง
ยัง่ ยืนบนเกาะพะงัน
โครงการที่ 2 การจัดการคุณภาพอากาศ
และเสียงตามแหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่ 3 การศึกษาขีดความสามารถใน
การ รองรับของพื ้นที่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะ
พะงัน
โครงการที่ 4 การจัดการขยะ และการบําบัด
นํ ้าเสียในแหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่ 5 การจัดระเบียบการจอดเรื อ
และการทอดสมอทางทะเลบริ เวณชายฝั่ ง
และเกาะต่างๆ
โครงการที่ 6 การปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบ
เกาะให้ มีคณ
ุ ภาพดีเพื่อเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ภาพรวม

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ

4.11

0.69

มาก

4.05

0.66

มาก

4.06

0.63

มาก

4.44

0.44

4.32

0.82

4.16

0.97

มาก

4.33

0.75

0.58

0.86

3.83

0.98

มาก

3.85

0.90

มาก
ที่สดุ
มาก

4.61

4.01

มาก
ที่สดุ
มาก

4.40

0.64

3.99

0.84

มาก

3.96

0.90

มาก

3.91

0.81

มาก

4.19

0.75

4.23

0.85

4.26

0.80

0.75

0.61

4.07

0.90

3.87

0.97

มาก
ที่สดุ
มาก

4.66

0.86

มาก
ที่สดุ
มาก

4.28

4.03

มาก
ที่สดุ
มาก

4.49

0.67

4.10

0.84

มาก

4.03

0.92

มาก

4.14

0.83

มาก

4.31

0.88

3.99

0.66

มาก

3.95

0.62

มาก

3.96

0.59

มาก

4.40

0.39

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ
มาก

X

ภาพรวม
SD ระดับ

4.17

0.63

มาก

4.36

0.81

มาก
ที่สดุ

4.02

0.88 มาก

4.01

0.83

มาก

4.36

0.78

4.12

0.86

มาก
ที่สดุ
มาก

มาก
ที่สดุ

4.15

0.87

มาก

มาก
ที่สุด

4.07

0.60

มาก

มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ
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ภาครัฐมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.99 คะแนน อยู่ในระดับ
มาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ที่ 2 การจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม มีความ
เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.11 อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การจัดการ
คุณภาพนํ ้าอย่างยัง่ ยืนบนเกาะพะงัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 4 การจัดการขยะ และการบําบัดนํ ้าเสียในแหล่งท่องเที่ยว มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 6
ุ ภาพดีเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีคา่ เฉลี่ยของ
การปรับปรุ งซ่อมแซมถนนรอบเกาะให้ มีคณ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับมาก และกลยุทธ์ ที่ 1 การจัดการทรั พยากรและ
สิ่งแวดล้ อมด้ านการท่ องเที่ยว มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.87 อยูใ่ นระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ
1 ได้ แก่ โครงการที่ 5 การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางทะเล การพื ้นฟูทะเล ปะการัง และ
ชายหาด มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่
โครงการที่ 4 การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การพื ้นฟูพื ้นที่ป่า และป่ าชายเลน มีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 3 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.92 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคเอกชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.95 คะแนน อยู่ในระดับมาก
โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ที่ 2 การจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม มีความเหมาะสม
กับยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.05 อยูใ่ นระดับมาก โดย
มีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่โครงการที่ 4 การจัดการขยะ และการบําบัดนํ ้า
เสียในแหล่งท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.26 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ
2 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การจัดการคุณภาพนํ ้าอย่างยัง่ ยืนบนเกาะพะงัน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 4.16 อยูใ่ นระดับมากและอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 5 การจัดระเบียบการจอดเรื อ และการทอดสมอ
ทางทะเลบริเวณชายฝั่ ง และเกาะต่างๆ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.07 อยูใ่ นระดับมาก
และกลยุทธ์ ที่ 1 การจัดการทรั พยากรและสิ่งแวดล้ อมด้ านการท่ องเที่ยว มีความเหมาะสมกับ
ยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.84 อยู่ในระดับมาก โดยมี
โครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 5 การอนุรักษ์ ความหลากหลายทาง
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ชีวภาพ ทางทะเล การพื ้นฟูทะเล ปะการัง และชายหาด มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.13 อยูใ่ น
ระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 4 การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การพื ้นฟูพื ้นที่
ป่ า และป่ าชายเลน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.95 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่
โครงการที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.90 อยู่ใน
ระดับมาก
ภาคประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.96 คะแนน อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ท่ ี 2 การจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม มี
ความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.06 อยู่
ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การจัดการ
คุณภาพนํา้ อย่างยัง่ ยืนบนเกาะพะงันมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 4 การจัดการขยะ และการบําบัดนํ ้าเสียในแหล่งท่องเที่ยว มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 6 การ
ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนรอบเกาะให้ มีคณ
ุ ภาพดีเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับมาก และกลยุทธ์ ท่ ี 1 การจัดการทรั พยากรและ
สิ่งแวดล้ อมด้ านการท่ องเที่ยว มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.85 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่ มีความเหมาะสมมากที่สุดเป็ น
อันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 5 การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางทะเล การพื ้นฟูทะเล ปะการัง
และชายหาด มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่
โครงการที่ 4 การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การพื ้นฟูพื ้นที่ป่า และป่ าชายเลน มีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 3 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.88 อยูใ่ นระดับมาก
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนา การท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.40 คะแนน อยูใ่ นระดับ
มากที่สดุ โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ท่ ี 2 การจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม มี
ความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.44 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1ได้ แก่ โครงการที่ 4 การจัดการขยะ
และการบําบัดนํ ้าเสียในแหล่งท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.66 อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การจัดการคุณภาพนํ ้าอย่างยัง่ ยืนบนเกาะพะงัน มีคา่ เฉลี่ย
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ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.61 อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 5 การจัด
ระเบียบการจอดเรื อ และการทอดสมอทางทะเลบริ เวณชายฝั่ ง และเกาะต่างๆ มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับมากที่สดุ และกลยุทธ์ ท่ ี 1 การจัดการทรั พยากรและสิ่งแวดล้ อม
ด้ านการท่ องเที่ยวมีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
โดยรวมเท่ากับ 4.36 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่
โครงการที่ 5 การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางทะเล การพื ้นฟูทะเล ปะการัง และชายหาด มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 4
การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การพื ้นฟูพื ้นที่ป่า และป่ าชายเลน มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 4.53 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.30 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 1 โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.07 คะแนน อยู่ใน
ระดับมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ท่ ี 2
การจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้ อม มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ มากที่สุดเป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 4.17 อยูใ่ นระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่
โครงการที่ 1 การจัดการคุณภาพนํ ้าอย่างยัง่ ยืนบนเกาะพะงัน และโครงการที่ 4 การจัดการขยะ และ
การบําบัดนํา้ เสียในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากัน คือ 4.36 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 6 การปรับปรุ งซ่อมแซมถนนรอบเกาะให้ มี
คุณภาพดีเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.15 อยู่ใน
ระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 5 การจัดระเบียบการจอดเรื อ และการทอดสมอทางทะเล
บริ เวณชายฝั่ ง และเกาะต่างๆ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.12 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การจัดการทรั พยากรและสิ่งแวดล้ อมด้ านการท่ องเที่ยว มีความ
เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.99 อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 5 การอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางทะเล การพื ้นฟูทะเล ปะการัง และชายหาด มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 4 การอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ การพื ้นฟูพื ้นที่ป่า และป่ าชายเลน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 4.10 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.00 อยูใ่ นระดับมาก

ตาราง 25 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 เกาะพะงันจะพัฒนาการท่ องเที่ยวเป็ นการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่เข้ มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การจัดการด้ านการตลาด
4.14 0.58 มาก 3.97 0.62 มาก 4.01 0.62 มาก 4.22 0.50 มาก 4.08
ที่สุด
โครงการที่ 1 การวางแผนด้ านการตลาด
4.23 0.74 มาก 4.13 0.79 มาก 4.09 0.75 มาก 4.17 0.84 มาก 4.16
แบบครบวงจร
ที่สดุ
โครงการที่ 2 การสร้ างภาพลักษณ์ (Image) 4.33 0.75 มาก 4.21 0.82 มาก 4.16 0.80 มาก 4.19 0.71 มาก 4.22
และแบรนด์ (Branding) เกาะพะงันเป็ น
ที่สดุ
ที่สดุ
แหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
โครงการที่ 3 การสร้ างเครื อข่ายเชื่อมโยง
3.99 0.77 มาก 3.70 0.94 มาก 3.93 0.84 มาก 4.12 0.82 มาก 3.94
แหล่งท่องเที่ยว (Cluster) ในกลุม่ เกาะทะเล
อ่าวไทย
โครงการที่ 4 การศึกษากลุม่ นักท่องเที่ยว
4.15 0.73 มาก 3.96 0.84 มาก 4.01 0.82 มาก 4.21 0.73 มาก 4.08
เป้าหมาย และสร้ างกลยุทธ์ในการแข่งขัน
ที่สดุ
โครงการที่ 5 การจัดประชาสัมพันธ์ และ
3.98 0.85 มาก 3.83 0.95 มาก 3.87 0.96 มาก 4.41 0.70 มาก 4.02
ส่งเสริ มการขายเกาะพะงันโดยสร้ างเวบไซต์
ที่สดุ
รวมเพื่อขายตรง

0.59

มาก

0.78

มาก

0.77

มาก
ที่สดุ

0.86

มาก

0.79

มาก

0.90

มาก
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ตาราง 25 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การพัฒนาสินค้ า และการ
ผลิตสินค้ าเพื่อการท่ องเที่ยว
โครงการที่ 1 การเชื่อมโยงเส้ นทางระหว่าง
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่ 2 การสร้ างมาตรฐานที่พกั แรม
และร้ านอาหาร
โครงการที่ 3 การสร้ างมาตรฐานด้ านความ
ปลอดภัยของกิจกรรมการท่องเที่ยว
โครงการที่ 4 สร้ างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ

4.09

0.62

มาก

4.04

0.62

มาก

4.05

0.58

มาก

4.39

0.46

4.02

0.72

มาก

4.01

0.82

มาก

3.88

0.70

มาก

4.58

0.64

4.25

0.70

4.24

0.55

0.62

0.71

4.06

0.93

4.08

0.90

มาก
ที่สดุ
มาก

4.34

0.89

มาก
ที่สดุ
มาก

4.21

4.07

มาก
ที่สดุ
มาก

4.37

0.77

4.22

0.79

4.13
โครงการที่ 5 การสร้ างมาตรฐานด้ านการ
บริ การทางแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น
โรงพยาบาล ปั๊ มนํ ้ามัน และห้ องนํ ้า
โครงการที่ 6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแนวทาง 3.87
ใหม่ และประชาสัมพันธ์ให้ เป็นที่ร้ ูจกั

4.18

0.88

มาก

4.16

0.79

มาก

4.21

0.78

0.79

มาก
ที่สดุ
มาก

4.09

0.83

มาก

4.13

0.84

มาก

4.44

0.70

0.90

มาก

3.67

1.02

มาก

3.81

0.90

มาก

4.40

0.70

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

4.14

0.59

มาก

4.12

0.77

มาก

4.26

0.65

4.15

0.88

มาก
ที่สดุ
มาก

4.19

0.81

มาก

4.20

0.80

มาก

3.94

0.92

มาก
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ตาราง 25 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การบริหารจัดการแหล่ ง
ท่ องเที่ยว
โครงการที่ 1 การจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อ
บริ หารจัดการการท่องเที่ยวเกาะพะงันแบบ
บูรณาการ
โครงการที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อ
การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
โครงการที่ 3 การรักษาและเสริ มสร้ างจุด
แข็งของการท่องเที่ยวเกาะพะงัน
โครงการที่ 4 การสร้ างระบบฐานข้ อมูลด้ าน
การท่องเที่ยวเกาะพะงัน
โครงการที่ 5 การสร้ างระบบการบริ หาร
จัดการนักท่องเที่ยว
โครงการที่ 6 การแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยเน้ นการลงทุนของ
ชาวไทยให้ มีมากขึ ้น
ภาพรวม

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

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

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

4.23

0.74

4.50

0.64

0.72

0.83

มาก

4.26

0.75

4.19

0.78

4.25

0.77

4.29

0.83

0.77

0.70

3.93

0.73

มาก

3.95

0.76

4.04

0.92

มาก
ที่สดุ
มาก

4.26

4.14

มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ
มาก

4.08

0.73

มาก
ที่สดุ
มาก

4.21

4.31

มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ
มาก

4.02

0.78

มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ
มาก

4.21

0.74

4.22

0.68

3.79

3.71

4.12

4.04

4.22

0.68

0.92

มาก
ที่สดุ
มาก

3.63

0.99

มาก
ที่สดุ
มาก

0.52

มาก

4.02

0.48

มาก

4.17

0.87

มาก

4.21

0.74

0.90

มาก
ที่สดุ
มาก

4.26

0.93

มาก
ที่สดุ

3.85

0.97

มาก
ที่สดุ
มาก

0.48

มาก

4.26

0.44

มาก
ที่สุด

4.11

0.49

มาก
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ภาครัฐมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนา การท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 2 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.12 คะแนน อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ท่ ี 1 การจัดการด้ านการ ตลาด มีความเหมาะสมกับ
ยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับ
มาก โดยมี โครงการที่ มีความเหมาะสมมากที่ สุดเป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การสร้ าง
ภาพลักษณ์(Image) และแบรนด์ (Branding) เกาะพะงันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่
โครงการที่ 1 การวางแผนด้ านการตลาดแบบครบวงจร มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.23 อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 4 การศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
และสร้ างกลยุทธ์ในการแข่งขัน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.15 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การบริ หารจัดการแหล่ งท่ องเที่ยว มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ มาก
ที่สดุ เป็ นอันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มี
ความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 3 การรักษาและเสริ มสร้ างจุดแข็งของการ
ท่องเที่ยวเกาะพะงัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมา
อันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 5 การสร้ างระบบ
การบริหารจัดการนักท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.21 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การพัฒนาสินค้ า และการผลิตสินค้ าเพื่อการท่ องเที่ยว มีความ
เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 3 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.09 อยู่
ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การ
สร้ างมาตรฐานที่ พักแรม และร้ านอาหาร มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.25 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 4 สร้ างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 5 การสร้ าง
มาตรฐานด้ านการบริ การทางแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ปั๊ มนํ ้ามัน และห้ องนํ ้า มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.13 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคเอกชนมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของกลยุท ธ์ เ พื่ อ การพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.02
คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ท่ ี 3 การบริ หารจัดการแหล่ งท่ องเที่ยว
มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
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4.06 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 2
การวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.50 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 5 การสร้ างระบบการบริ หารจัดการ
นักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3
ได้ แก่ โครงการที่ 3 การรักษาและเสริ มสร้ างจุดแข็งของการท่องเที่ยวเกาะพะงัน มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.19 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การพัฒนาสินค้ า และการผลิตสินค้ าเพื่อการท่ องเที่ยว มีความ
เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.04 อยู่
ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การ
สร้ างมาตรฐานที่ พักแรม และร้ านอาหาร มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.24 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 4 สร้ างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 5 การสร้ าง
มาตรฐานด้ านการบริ การทางแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ปั๊ มนํ ้ามัน และห้ องนํ ้า มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.09 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การจัดการด้ านการตลาด มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 3
มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.97 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความ
เหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การสร้ างภาพลักษณ์ (Image) และแบรนด์
(Branding) เกาะพะงันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.21 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การวางแผนด้ านการตลาดแบบ
ครบวงจร มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่
โครงการที่ 4 การศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย และสร้ างกลยุทธ์ ในการแข่งขัน มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.96 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคประชาชนมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.04
คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ท่ ี 3 การบริ หารจัดการแหล่ งท่ องเที่ยว
มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.06 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 3
การรักษาและเสริ มสร้ างจุดแข็งของการท่องเที่ยวเกาะพะงัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 5 การสร้ างระบบการบริ หาร
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จัดการนักท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ
3 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.21 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การพัฒนาสินค้ า และการผลิตสินค้ าเพื่อการท่ องเที่ยว มีความ
เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.05 อยู่
ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การ
สร้ างมาตรฐานที่พกั แรม และร้ านอาหาร มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.21 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 4 สร้ างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 5 การสร้ าง
มาตรฐานด้ านการบริ การทางแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ปั๊ มนํ ้ามัน และห้ องนํ ้า มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.13 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การจัดการด้ านการตลาด มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 3
มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความ
เหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การสร้ างภาพลักษณ์ (Image) และแบรนด์
(Branding) เกาะพะงันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.16 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การวางแผนด้ านการตลาดแบบครบวงจร
มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 4
การศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย และสร้ างกลยุทธ์ ในการแข่งขัน มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 4.01 อยูใ่ นระดับมาก
นัก ท่ องเที่ ยวมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ เ พื่ อการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.26
คะแนน อยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ท่ ี 2 การพัฒนาสินค้ า และการผลิต
สินค้ าเพื่อการท่ องเที่ยว มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสม
มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การเชื่อมโยงเส้ นทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 5
การสร้ างมาตรฐานด้ านการบริ การทางแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ปั๊ มนํ ้ามัน และห้ องนํ ้า
มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.44 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 6
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พัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวแนวทางใหม่ และประชาสัมพันธ์ ให้ เป็ นที่ ร้ ู จัก มี ค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 4.40 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การจัดการด้ านการตลาด มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2
มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมีโครงการที่มี
ความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 5 การจัดประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการ
ขายเกาะพะงันโดยสร้ างเวบไซต์รวมเพื่อขายตรง มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.41 อยู่
ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 4 การศึกษากลุม่ นักท่องเที่ยวเป้าหมาย และ
สร้ างกลยุทธ์ในการแข่งขันมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับมากที่สดุ และ
อันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การสร้ างภาพลักษณ์ (Image) และแบรนด์ (Branding) เกาะพะงันเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.19 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การบริ หารจัดการแหล่ งท่ องเที่ยว มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ น
อันดับ 3 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความ
เหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 3 การรักษาและเสริ มสร้ างจุดแข็งของการ
ท่องเที่ยวเกาะพะงัน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.29 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมา
อันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 6 การแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเน้ นการลงทุน
ของชาวไทยให้ มีมากขึ ้น มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมากที่สดุ และ
อันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 5 การสร้ างระบบการบริ หารจัดการนักท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 4.17 อยูใ่ นระดับมาก
ความคิดเห็ นโดยรวมเกี่ ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.11
คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ท่ ี 2 การพัฒนาสินค้ า และการผลิต
สินค้ าเพื่อการท่ องเที่ยว มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ
เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การสร้ างมาตรฐานที่พกั แรม และร้ านอาหาร มีคา่ เฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 5 การสร้ าง
มาตรฐานด้ านการบริการทางแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ปั๊ มนํ ้ามัน และห้ องนํ ้า มีคา่ เฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 4 สร้ าง
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.19 อยูใ่ นระดับมาก
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กลยุทธ์ ท่ ี 3 การบริ หารจัดการแหล่ งท่ องเที่ยว มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ น
อันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.10 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความ
เหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ และโครงการที่ 3 การรักษาและเสริ มสร้ างจุดแข็งของการท่องเที่ยวเกาะพะงัน ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากัน คือ 4.26 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่
โครงการที่ 5 การสร้ างระบบการบริ หารจัดการนักท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.21 อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ การจัดตังองค์
้ กรกลางเพื่อบริ หารจัดการการ
ท่องเที่ยวเกาะพะงันแบบบูรณาการ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.04 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การจัดการด้ านการตลาด มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 3 มี
ค่าเฉลี่ ยของระดับความคิดเห็ นโดยรวมเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก โดยมี โครงการที่ มี ความ
เหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การสร้ างภาพลักษณ์ (Image) และแบรนด์
(Branding) เกาะพะงันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.22 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การวางแผนด้ านการตลาดแบบ
ครบวงจร มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่
โครงการที่ 4 การศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย และสร้ างกลยุทธ์ ในการแข่งขัน มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.08 อยูใ่ นระดับมาก

ตาราง 25 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การสร้ างเครือข่ ายเพื่อสร้ าง 4.14 0.55 มาก 4.00 0.50 มาก 4.20 0.35 มาก
ความเข้ มแข็งในชุมชน
โครงการที่ 1 การรวมกลุม่ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง 4.08 0.77 มาก 3.88 0.73 มาก 4.15 0.56 มาก
ในการจัดการการท่องเที่ยว
โครงการที่ 2 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
4.13 0.73 มาก 4.09 0.77 มาก 4.36 0.54 มาก
ด้ านการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ที่สดุ
โครงการที่ 3 การส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของ 4.36 0.73 มาก 4.29 0.70 มาก 4.41 0.55 มาก
ชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ที่สดุ
ที่สดุ
ที่สดุ
3.97 0.75 มาก 3.73 0.83 มาก 3.89 0.72 มาก
โครงการที่ 4 การรักษาความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การกระจายรายได้ จากการ 4.06 0.48 มาก 3.86 0.54 มาก 4.07 0.46 มาก
ท่ องเที่ยวสู่ชุมชนท้ องถิ่น
โครงการที่ 1 การจัดตั้งธุรกิจขนาดกลาง
4.07 0.59 มาก 4.03 0.61 มาก 4.13 0.56 มาก
และขนาดย่อมด้ านการท่องเที่ยว (SME)
โครงการที่ 2 การสร้ างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
4.22 0.63 มาก 4.13 0.71 มาก 4.30 0.54 มาก
(OTOP)
ที่สดุ
ที่สดุ

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

4.14

0.60

มาก

4.12

0.51

มาก

3.98

0.92

มาก

4.02

0.76

มาก

4.29

0.69

4.22

0.69

4.02

0.83

มาก
ที่สดุ
มาก

4.27

0.72

4.26

0.82

4.19

3.96

0.80

0.60

มาก
ที่สดุ
มาก

มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ
มาก

4.05

0.53

มาก

4.14

0.89

มาก

4.09

0.68

มาก

4.17

0.90

มาก

4.21

0.71

มาก
ที่สดุ
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ตาราง 25 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
โครงการที่ 3 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้ าน
การจัดการที่พกั (Home stay) ร้ านอาหาร และ
บริการการท่องเที่ยว
โครงการที่ 4 อบรมมัคคุเทศก์การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
โครงการที่ 5 การอบรมด้ านการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โครงการที่ 6 อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้ าวจากภูมิปัญญาท้ องถิ่น

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

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

3.99

0.82

มาก

3.59

0.92

มาก

3.92

0.73

มาก

4.23

0.75

3.93

0.84

มาก

3.87

0.81

มาก

3.44

0.98

มาก

3.84

0.83

มาก

4.28

0.73

3.86

0.89

มาก

3.74

0.86

มาก
ที่สดุ

3.63

1.06

มาก

3.74

0.88

มาก

4.11

0.85

มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ
มาก

3.81

0.93

มาก

กลยุทธ์ ท่ ี 3 การพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิง 3.94
นิเวศด้ านการเกษตร โดยเน้ นแนวคิด
เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน และเกษตร
แบบเศรษฐกิจพอเพียง

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 จิตสํานึก อุดม
การณ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และ
เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเกาะพะงัน
โครงการที่ 2 พัฒนาการใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นที่
สามารถฟื น้ ฟูตวั เองได้ เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

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

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 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
โครงการที่ 3 พัฒนาการใช้ พลังงานสะอาด
และไร้ มลภาวะ
โครงการที่ 4 อบรมการทําเกษตรอินทรี ย์ การ
ทําปุ๋ยอินทรี ย์ สารปราบศัตรูพืช และวัชพืช
ธรรมชาติ
โครงการที่ 5 จัดระบบการแปรรูปสินค้ าจาก
เกษตร
โครงการที่ 6 ปรับระบบการผลิตการเกษตรให้
สอดคล้ องกับลักษณะพื ้นที่ และภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น
โครงการที่ 7 พัฒนาการทําไร่นาสวนผสม
เพื่อให้ เกิดความสมดุลในการทําเกษตร
โครงการที่ 8 ลดการนําเข้ าผลผลิตจาก
ภายนอกโดยเพิ่มการผลิตภายในท้ องถิ่นโดย
ชุมชน
โครงการที่ 9 สนับสนุนให้ รีสอร์ ท และโรงแรม
บนเกาะพะงันใช้ ผลิตภัณฑ์จากการทําเกษตร
อินทรี ย์เพื่อบริ การลูกค้ า
ภาพรวม

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ

3.95

0.85

มาก

3.78

0.94

มาก

3.86

0.84

มาก

4.43

0.80

4.26

0.69

มาก
ที่สดุ

4.11

0.86

มาก

4.24

0.73

มาก
ที่สดุ

4.42

0.80

3.84

0.87

มาก

3.45

0.99

มาก

3.80

0.84

มาก

4.08

3.75

0.94

มาก

3.52

0.95

มาก

3.76

0.84

มาก

3.59

0.98

มาก

3.44

0.89

มาก

3.71

0.81

3.66

0.95

มาก

3.64

0.99

มาก

3.82

3.78

0.97

มาก

3.80

0.96

มาก

4.02

0.48

มาก

3.87

0.45

มาก

X

ภาพรวม
SD ระดับ

มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ

4.01

0.89

มาก

4.26

0.78

มาก
ที่สดุ

0.72

มาก

3.79

0.89

มาก

4.27

0.87

มาก
ที่สดุ

3.83

0.94

มาก

มาก

3.91

0.93

มาก

3.66

0.92

มาก

0.83

มาก

3.99

0.82

มาก

3.78

0.91

มาก

3.86

0.93

มาก

4.10

0.89

มาก

3.89

0.95

มาก

4.06

0.39

มาก

4.18

0.54

มาก

4.03

0.48

มาก
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ภาครัฐมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 3 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.02 คะแนน อยู่
ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ท่ ี 1 การสร้ างเครื อข่ ายเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งใน
ชุมชน มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่
โครงการที่ 3 การส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การ
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้ านการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การรวมกลุม่ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการ
จัดการการท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.08 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การกระจายรายได้ จากการท่ องเที่ยวสู่ชุมชนท้ องถิ่น มีความเหมาะสม
กับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับมาก
โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 3 การอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะด้ านการจัดการที่พกั (Home stay) ร้ านอาหาร และบริ การการท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 4.44 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับมากที่สดุ และ
อันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การจัดตังธุ
้ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้ านการท่องเที่ยว (SME) มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.07 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศด้ านการเกษตร โดยเน้ นแนวคิด
เกษตรอิ น ทรี ย์ เกษตรยั่ ง ยื น และเกษตรแบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ค วามเหมาะสมกับ
ยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 3 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับมาก
โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การอบรมวิธีคิด
จิตสํานึก อุดมการณ์ เกี่ ยวกับเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
เกาะพะงัน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.44 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2
ได้ แก่ โครงการที่ 4 อบรมการทําเกษตรอินทรี ย์ การทําปุ๋ยอินทรี ย์ สารปราบศัตรู พืช และวัชพืช
ธรรมชาติ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่
โครงการที่ 2 พัฒนาการใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นที่สามารถฟื น้ ฟูตวั เองได้ เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.23 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
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ภาคเอกชนมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของกลยุท ธ์ เ พื่ อ การพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.87
คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ท่ ี 1 การสร้ างเครื อข่ ายเพื่อสร้ างความ
เข้ มแข็งในชุมชน มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1
ได้ แก่ โครงการที่ 3 การส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.29 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 2
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้ านการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 4.09 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การรวมกลุม่ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ในการจัดการการท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.88 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การกระจายรายได้ จากการท่ องเที่ยวสู่ชุมชนท้ องถิ่น มีความเหมาะสม
กับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับมาก
โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 3 การอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะด้ านการจัดการที่พกั (Home stay) ร้ านอาหาร และบริ การการท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่ น (OTOP) มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับมาก และ
อันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การจัดตังธุ
้ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้ านการท่องเที่ยว (SME) มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.03 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศด้ านการเกษตร โดยเน้ นแนวคิด
เกษตรอิน ทรี ย์ เกษตรยั่ ง ยื น และเกษตรแบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ค วามเหมาะสมกับ
ยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 3 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.81 อยู่ในระดับมาก
โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การอบรมวิธีคิด
จิตสํานึก อุดมการณ์ เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
เกาะพะงัน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ
2 ได้ แก่ โครงการที่ 4 อบรมการทําเกษตรอินทรี ย์ การทําปุ๋ยอินทรี ย์ สารปราบศัตรูพืช และวัชพืช
ธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่
โครงการที่ 2
พัฒ นาการใช้ ทรั พ ยากรท้ องถิ่ น ที่ ส ามารถฟื ้ น ฟู ตัว เองได้ เพื่ อ อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.00 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาคประชาชนมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ เพื่ อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.06
คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ท่ ี 1 การสร้ างเครื อข่ ายเพื่อสร้ างความ
เข้ มแข็งในชุมชน มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1
ได้ แก่ โครงการที่ 3 การส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การ
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้ านการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การรวมกลุม่ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ในการจัดการการท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.15 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การกระจายรายได้ จากการท่ องเที่ยวสู่ชุมชนท้ องถิ่น มีความเหมาะสม
กับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับมาก
โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 3 การอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะด้ านการจัดการที่พกั (Home stay) ร้ านอาหาร และบริ การการท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมากที่สดุ และ
อันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การจัดตังธุ
้ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้ านการท่องเที่ยว (SME) มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.13 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศด้ านการเกษตร โดยเน้ นแนวคิด
เกษตรอิน ทรี ย์ เกษตรยั่ ง ยื น และเกษตรแบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ค วามเหมาะสมกับ
ยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 3 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับมาก
โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การอบรมวิธีคิด
จิตสํานึก อุดมการณ์ เกี่ ยวกับเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
เกาะพะงัน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.54 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2
ได้ แ ก่ โครงการที่ 2 พัฒ นาการใช้ ท รั พ ยากรท้ อ งถิ่ น ที่ ส ามารถฟื ้น ฟู ตัว เองได้ เพื่ อ อนุรั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และโครงการที่ 4 อบรมการทําเกษตรอินทรี ย์ การทําปุ๋ยอินทรี ย์ สารปราบ
ศัตรู พืช และวัชพืชธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากัน คือ 4.24 อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 3 พัฒนาการใช้ พลังงานสะอาดและไร้ มลภาวะ และโครงการ
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ที่ 9 สนับสนุนให้ รีสอร์ ท และโรงแรมบนเกาะพะงันใช้ ผลิตภัณฑ์ จากการทําเกษตรอินทรี ย์เพื่อ
บริ การลูกค้ า ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากัน คือ 3.86 อยูใ่ นระดับมาก
นักท่ องเที่ ยวมี ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ เ พื่ อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.18
คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ท่ ี 3 การพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้ านการเกษตร โดยเน้ นแนวคิดเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยั่งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
โดยรวมเท่ากับ 4.20 อยูใ่ นระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่
โครงการที่ 3 พัฒนาการใช้ พลังงานสะอาดและไร้ มลภาวะ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.43 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 4 อบรมการทําเกษตรอินทรี ย์ การทํา
ปุ๋ยอินทรี ย์ สารปราบศัตรู พืช และวัชพืชธรรมชาติ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.42
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การอบรมวิธีคดิ จิตสํานึก อุดมการณ์เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเกาะพะงัน มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 4.35 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การกระจายรายได้ จากการท่ องเที่ยวสู่ชุมชนท้ องถิ่น มีความเหมาะสมกับ
ยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก โดยมี
โครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 5 การอบรมด้ านการจัดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.28 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการ
ที่ 4 อบรมมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 3 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้ านการจัดการที่พกั (Home stay)
ร้ านอาหาร และบริการการท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.21 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การสร้ างเครื อข่ ายเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งในชุมชน มีความเหมาะสม
กับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 3 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับมาก โดยมี
โครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้ านการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.29 อยู่ในระดับ
มากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 4 การรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่
3 การส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 4.02 อยูใ่ นระดับมาก
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ความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.03 คะแนน
อยู่ในระดับมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ท่ ี 1 การสร้ างเครื อข่ ายเพื่อสร้ างความ
เข้ มแข็งในชุมชน มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1
ได้ แก่โครงการที่ 3 การส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การ
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้ านการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 4.22 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การรวมกลุม่ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องใน
การจัดการการท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.02 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 2
การกระจายรายได้ จากการท่ องเที่ยวสู่ชุมชนท้ องถิ่น มีความ
เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.05 อยู่
ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 3 การ
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้ านการจัดการที่พกั (Home stay) ร้ านอาหาร และบริ การการท่องเที่ยว มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่
โครงการที่ 2 การสร้ างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP) มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.21
อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การจัดตังธุ
้ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ด้ านการท่องเที่ยว (SME) มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.09 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศด้ านการเกษตร โดยเน้ นแนวคิด
เกษตรอิน ทรี ย์ เกษตรยั่ ง ยื น และเกษตรแบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ค วามเหมาะสมกับ
ยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 3 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.98 อยู่ในระดับมาก
โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การอบรมวิธีคิด
จิตสํานึก อุดมการณ์ เกี่ ยวกับเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
เกาะพะงัน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.47 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2
ได้ แก่ โครงการที่ 4 อบรมการทําเกษตรอินทรี ย์ การทําปุ๋ยอินทรี ย์ สารปราบศัตรู พืช และวัชพืช
ธรรมชาติ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่
โครงการที่ 2
พัฒ นาการใช้ ทรั พ ยากรท้ องถิ่ น ที่ ส ามารถฟื ้น ฟู ตัว เองได้ เพื่ อ อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึง่ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากัน คือ 4.18 อยูใ่ นระดับมาก

ตาราง 25 (ต่อ)
ภาครั ฐ
ภาคเอกชน
ภาคประชาชน
นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ
SD ระดับ
SD ระดับ
SD ระดับ
X
X
X
X
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 ยุทธศาสตร์ การปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ ทรั พยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การปลุกจิตสํานึก
4.28 0.59 มาก 4.34 0.51 มาก 4.27 0.59 มาก 4.32 0.82 มาก
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
ที่สุด
โครงการที่ 1 การอบรมเพื่อสร้ างความเข้ าใจ
4.15 0.77 มาก 4.16 0.78 มาก 4.06 0.76 มาก 4.29 0.94 มาก
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวเชิง
ที่สดุ
นิเวศและชุมชน
4.19 0.72 มาก 4.33 0.68 มาก 4.29 0.74 มาก 4.23 0.87 มาก
โครงการที่ 2 การอนุรักษ์ ป่าเพื่อรักษาระบบ
นิเวศ ต้ นนํ ้า และลําธาร
ที่สดุ
ที่สดุ
ที่สดุ
4.51 0.66 มาก 4.53 0.66 มาก 4.45 0.73 มาก 4.44 0.89 มาก
โครงการที่ 3 ชาวเกาะพะงันอนุรักษ์ และฟื น้ ฟู
ปะการัง
ที่สดุ
ที่สดุ
ที่สดุ
ที่สดุ
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การพัฒนาจิตใจ
4.16 0.68 มาก 4.18 0.60 มาก 4.17 0.56 มาก 4.22 0.71 มาก
ที่สุด
โครงการที่ 1 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
4.39 0.79 มาก 4.38 0.85 มาก 4.44 0.76 มาก 4.31 0.86 มาก
เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรี ย์ตามแนว
ที่สดุ
ที่สดุ
ที่สดุ
ที่สดุ
พระราชดําริ
4.01 0.85 มาก 3.98 0.83 มาก 3.92 0.90 มาก 4.37 0.81 มาก
โครงการที่ 2 การอบรมฝึ กปฏิบตั ิและพัฒนา
จิตใจให้ กบั เยาวชน
ที่สดุ
โครงการที่ 3 การอบรมภาวะความเป็ นผู้นํา
4.09 0.81 มาก 4.19 0.78 มาก 4.16 0.83 มาก 3.97 0.82 มาก
ให้ กบั ผู้นําชุมชน
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

X

ภาพรวม
SD ระดับ

4.30

0.63

มาก
ที่สุด
มาก

4.17

0.82

4.26

0.76

4.48

0.74

4.18

0.64

4.38

0.81

มาก
ที่สดุ

4.07

0.86

มาก

4.10

0.81

มาก

มาก
ที่สดุ
มาก
ที่สดุ
มาก
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ตาราง 25 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การอนุรักษ์ และเสริมสร้ าง
วัฒนธรรมเพื่อการท่ องเที่ยว
โครงการที่ 1 ฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมประเพณีท้องถิ่น
คือ ประเพณีลากพระทางทะเล
โครงการที่ 2 สร้ างพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านของเกาะ
พะงัน
โครงการที่ 3 ฟื น้ ฟูอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
แพทย์ทางเลือก และการทําสมุนไพร
กลยุทธ์ ท่ ี 4 การสร้ างจิตสํานึกด้ าน
ศีลธรรม และความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรั พย์ สนิ
โครงการที่ 1 การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ให้ กบั ชุมชน
โครงการที่ 2 การรณรงค์เพื่อให้ เกาะพะงันเป็ น
เกาะสีขาว เพื่อแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรม และ
ยาเสพติด
ภาพรวม

ภาครั ฐ
SD ระดับ
X
4.05 0.80 มาก

ภาคเอกชน
SD ระดับ
X
3.97 0.73 มาก

ภาคประชาชน
SD ระดับ
X
4.04 0.78 มาก

4.40

0.77

3.79

4.29

0.76

0.97

มาก
ที่สดุ
มาก

3.71

3.97

1.05

มาก

4.17

0.80

4.08

นักท่ องเที่ยว
SD ระดับ
X
4.22 0.61 มาก
ที่สุด
4.27 0.83 มาก
ที่สดุ
4.16 0.74 มาก

4.36

0.79

3.85

0.90

มาก
ที่สดุ
มาก

มาก
ที่สดุ
มาก

4.01

1.03

มาก

4.20

0.72

มาก

มาก
ที่สดุ
มาก

4.14

0.81

มาก

4.27

0.84

มาก
ที่สดุ

4.19

0.50

มาก

4.49

0.80

0.88

มาก
ที่สดุ
มาก

3.73

0.92

มาก
ที่สดุ
มาก

3.92

1.05

มาก

3.89

1.13

มาก

4.24

0.83

มาก

4.14

0.72

มาก

4.30

0.63

มาก
ที่สุด

4.18

0.54

0.88

มาก

4.02

0.77

มาก

4.14

0.80

มาก

4.30

0.77

4.25

0.86

มาก
ที่สดุ

4.25

0.83

มาก
ที่สดุ

4.45

0.70

มาก

4.13

0.92

4.17

0.53

มาก

4.16

0.44

มาก

4.18

0.45

มาก

4.22

0.73

มาก
ที่สุด

ภาพรวม
SD ระดับ
X
4.07 0.74 มาก
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ภาครัฐมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 4 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.17 คะแนน อยู่
ในระดับ มาก โดยมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า กลยุ ท ธ์ ท่ ี 1 การปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก มี ค วามเหมาะสมกับ
ยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.28 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 3 ชาว
เกาะพะงันอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูปะการัง มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.51อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การอนุรักษ์ ป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศ ต้ นนํ ้า และ ลําธาร
มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่โครงการที่ 1
การอบรมเพื่อสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชนมี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.15 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 4 การสร้ างจิตสํานึกด้ านศีลธรรม และความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรั พย์ สิน มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.17 อยูใ่ นระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 2
การรณรงค์ เพื่ อให้ เกาะพะงันเป็ นเกาะสีขาว เพื่ อแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรม และยาเสพติด มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่
โครงการที่ 1 การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.08
อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การพัฒนาจิตใจ มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 3 มีคา่ เฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสม
มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
เกษตรอินทรี ย์ตามแนวพระราชดําริ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 3 การอบรมภาวะความเป็ นผู้นําให้ กบั ผู้นําชุมชน มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 2
การอบรมฝึ กปฏิบตั ิและพัฒนาจิตใจให้ กบั เยาวชน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.01
อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การอนุ รักษ์ และเสริ มสร้ างวัฒนธรรมเพื่อการท่ องเที่ยว มีความ
เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 4 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.05 อยู่
ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 1 ฟื น้ ฟู
วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น คือ ประเพณี ลากพระทางทะเล มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
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เท่ากับ 4.40 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 3 ฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมประเพณี
ท้ องถิ่น คือ ประเพณีลากพระทางทะเล มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.97 อยู่ในระดับ
มากและอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 2 สร้ างพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านของเกาะพะงัน มีคา่ เฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 3.79 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคเอกชนความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ การพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.16
คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ท่ ี 1 การปลุกจิตสํานึก มีความเหมาะสม
กับยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.34 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 3 ชาว
เกาะพะงันอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูปะการัง มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับ
มากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การอนุรักษ์ ป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศ ต้ นนํ ้า และ
ลําธาร มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่
โครงการที่ 1 การอบรมเพื่อสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และชุมชน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.16 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การพัฒนาจิตใจ มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2 มีคา่ เฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสม
มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
เกษตรอินทรี ย์ตามแนวพระราชดําริ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับมาก
ที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 3 การอบรมภาวะความเป็ นผู้นําให้ กับผู้นําชุมชน มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 2
การอบรมฝึ กปฏิบตั ิและพัฒนาจิตใจให้ กบั เยาวชน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.98
อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 4 การสร้ างจิตสํานึกด้ านศีลธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรั พย์ สิน มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 3 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.14 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 2
การรณรงค์ เพื่ อให้ เกาะพะงันเป็ นเกาะสี ขาว เพื่ อแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรม และยาเสพติด มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่
โครงการที่ 1 การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.02 อยู่
ในระดับมาก
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กลยุทธ์ ท่ ี 3 การอนุ รักษ์ และเสริ มสร้ างวัฒนธรรมเพื่อการท่ องเที่ยว มีความ
เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 4 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.97 อยู่
ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 1 ฟื น้ ฟู
วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่ น คือ ประเพณี ลากพระทางทะเล มี ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 4.29 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 3 ฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมประเพณี
ท้ องถิ่น คือ ประเพณีลากพระทางทะเล มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.92 อยู่ในระดับ
มาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 2 สร้ างพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านของเกาะพะงัน มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.71 อยูใ่ นระดับมาก
ภาคประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ท่ี 4 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.18
คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ท่ ี 4 การสร้ างจิตสํานึกด้ านศีลธรรม
และความปลอดภัยในชีวิต และทรั พย์ สิน มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ
1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีโครงการที่มีความ
เหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การรณรงค์เพื่อให้ เกาะพะงันเป็ นเกาะสีขาว
เพื่อแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรม และยาเสพติด มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.45 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.14 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การปลุกจิตสํานึ ก มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2 มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีโครงการที่มีความ
เหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 3 ชาวเกาะพะงันอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูปะการัง มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่
โครงการที่ 2 การอนุรักษ์ ป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศ ต้ นนํ ้า และ ลําธาร มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นเท่ากับ 4.29 อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การอบรมเพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชน มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 4.06 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การพัฒนาจิตใจ มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 3 มีคา่ เฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสม
มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
เกษตรอินทรี ย์ตามแนวพระราชดําริ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.44 อยู่ในระดับมาก
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ที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 3 การอบรมภาวะความเป็ นผู้นําให้ กับผู้นําชุมชน มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.16 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การ
อบรมฝึ กปฏิบตั ิและพัฒนาจิตใจให้ กบั เยาวชน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.92 อยู่
ในระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การอนุ รักษ์ และเสริ มสร้ างวัฒนธรรมเพื่อการท่ องเที่ยว มีความ
เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 4 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.04 อยู่
ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 1 ฟื น้ ฟู
วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น คือ ประเพณี ลากพระทางทะเล มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 3 ฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมประเพณี
ท้ องถิ่น คือ ประเพณีลากพระทางทะเล มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.89 อยู่ในระดับ
มาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 2 สร้ างพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านของเกาะพะงัน มีคา่ เฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 3.73 อยูใ่ นระดับมาก
นัก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามคิดเห็ น เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของกลยุท ธ์ เ พื่ อ การพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.22
คะแนน อยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมีความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ท่ ี 1 การปลุ กจิตสํานึ ก มีความ
เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ
4.32 อยู่ในระดับมากที่ สุด โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเป็ นอันดับ 1 ได้ แก่
โครงการที่ 3 ชาวเกาะพะงันอนุรักษ์ และฟื ้นฟูปะการัง มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.44 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การอบรมเพื่อสร้ างความเข้ าใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 4.29 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การอนุรักษ์ ป่าเพื่อรักษาระบบ
นิเวศ ต้ นนํ ้า และ ลําธาร มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.23 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การพัฒนาจิตใจ และกลยุทธ์ ท่ ี 3 การอนุรักษ์ และเสริ มสร้ าง
วัฒนธรรมเพื่อการท่ องเที่ยว มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2 ซึง่ มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากัน คือ 4.22 อยู่ในระดับมากที่สดุ โดยกลยุทธ์ ที่ 2 มีโครงการที่มี
ความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การอบรมฝึ กปฏิบตั ิและพัฒนาจิตใจ
ให้ กับเยาวชน มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมา
อันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรี ย์
ตามแนวพระราชดําริ มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมากที่สุด และ
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อันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 3 การอบรมภาวะความเป็ นผู้นําให้ กบั ผู้นําชุมชน มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นเท่ากับ 3.97 อยู่ในระดับมาก และกลยุทธ์ที่ 3 มีโครงการที่มีความเหมาะสมมาก
ที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 1 ฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมประเพณีท้องถิ่น คือ ประเพณีลากพระทาง
ทะเล มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่
โครงการที่ 3 ฟื น้ ฟูอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น แพทย์ทางเลือก และการทําสมุนไพร มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 2 สร้ าง
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านของเกาะพะงัน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.16 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุ ทธ์ ท่ ี 4
การสร้ างจิตสํานึ กด้ านศีลธรรม และความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรั พย์ สิน มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 3 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.18
อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การ
ฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.30 ซึ่ง จัดว่าอยู่ในระดับ
มากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การรณรงค์เพื่อให้ เกาะพะงันเป็ นเกาะสีขาว เพื่อแก้ ไข
ปั ญหาอาชญากรรม และยาเสพติด ค่าเฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.13 อยูใ่ นระดับมาก
ความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนของยุทธศาสตร์ ที่ 4 โดยมีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.19 คะแนน
อยู่ในระดับมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า กลยุทธ์ ท่ ี 1 การปลุกจิตสํานึก มีความเหมาะสมกับ
ยุทธศาสตร์ มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.30 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 3 ชาว
เกาะพะงันอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูปะการัง มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับ
มากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การอนุรักษ์ ป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศ ต้ นนํ ้า และ
ลําธาร มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่
โครงการที่ 1 การอบรมเพื่อสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และชุมชน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.17 อยูใ่ นระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 4 การสร้ างจิตสํานึกด้ านศีลธรรม และความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรั พย์ สิน มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 2 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ
4.20 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่โครงการที่ 2
การรณรงค์ เพื่ อให้ เกาะพะงันเป็ นเกาะสี ขาว เพื่ อแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรม และยาเสพติด มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่
โครงการที่ 1 การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.14 อยู่
ในระดับมาก
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กลยุทธ์ ท่ ี 2 การพัฒนาจิตใจ มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 3 มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความ
เหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 1 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่
และเกษตรอินทรี ย์ตามแนวพระราชดําริ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับ
มากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 3 การอบรมภาวะความเป็ นผู้นําให้ กบั ผู้นําชุมชน มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.10 อยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 2 การ
อบรมฝึ กปฏิบตั ิและพัฒนาจิตใจให้ กบั เยาวชน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.07 อยู่
ในระดับมาก
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การอนุรักษ์ และเสริ มสร้ างวัฒนธรรมเพื่อการท่ องเที่ยว มีความ
เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ เป็ นอันดับ 4 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.07 อยู่
ในระดับมาก โดยมีโครงการที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 ได้ แก่ โครงการที่ 1 ฟื น้ ฟู
วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น คือ ประเพณี ลากพระทางทะเล มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
ั นธรรมประเพณี
เท่ากับ 4.36 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ โครงการที่ 3 ฟื น้ ฟูวฒ
ท้ องถิ่น คือ ประเพณีลากพระทางทะเล มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.01 อยู่ใน
ระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ โครงการที่ 2 สร้ างพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านของเกาะพะงัน มีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็นเท่ากับ 3.85 อยูใ่ นระดับมาก

2.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่ างยั่งยืนของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาราง 26 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ
อย่างยัง่ ยืน ในด้ านการจัดการ ด้ านการคมนาคม และสาธารณูปโภค
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่ องเที่ยว

1. การจัดการด้ านการคมนาคม และ
สาธารณูปโภค
1.1 การปรับปรุงถนนและพัฒนาเส้ นทางการ
เดินทางไปยังเกาะอื่น ๆ ให้ เชื่อมโยงถึงกัน
1.2 การเร่งพัฒนาปรับปรุงสิง่ อํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ในแหล่ง
ท่องเที่ยว
ค่ าเฉลี่ยรวม

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

4.05

0.88

มาก

4.02

0.90

มาก

4.03

0.86

มาก

4.03

0.88

มาก

4.06

0.86

มาก

3.93

0.91

มาก

4.06

0.85

มาก

4.02

0.88

มาก

4.06

0.79

มาก

3.98

0.79

มาก

4.05

0.73

มาก

4.03

0.77

มาก
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ภาครัฐมีระดับความคิดเห็นด้ านการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.99 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่าด้ านการ
จัดการด้ านการคมนาคมและสาธารณูปโภค มีคะแนนมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็น 4.06 คะแนน เป็ นด้ านที่มีคะแนนในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ ด้ านการ
บริ การ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 4.05 คะแนน อยู่
ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ด้านการจัดการด้ านที่พกั และร้ านอาหาร โดยมีคะแนนเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็น 4.00 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก
ภาคเอกชนมีระดับความคิดเห็นด้ านการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.91 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ด้ านการ
บริ การและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ มีคะแนนมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็น 4.00 คะแนน เป็ นด้ านที่มีคะแนนในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ ด้ านการจัดการ
ด้ านการคมนาคมและสาธารณูปโภค โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 3.98 คะแนน อยู่ใน
ระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ ด้ านการจัดการด้ านที่พกั และร้ านอาหาร โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็น 3.89 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก
ภาคประชาชนมีระดับความคิดเห็นด้ านการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยมีคา่ เฉลี่ยของความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.02 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า ใน
ด้ านการบริ การ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ มีคะแนนมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็น 4.08 คะแนน เป็ นด้ านที่มีคะแนนในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ ด้ าน
การจัดการด้ า นการคมนาคมและสาธารณูป โภคโดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย ของระดับความคิ ดเห็ น 4.05
คะแนน อยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ด้านการจัดการด้ านที่พกั และร้ านอาหาร โดยมีคะแนน
เฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 4.03 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก
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ภาครัฐมีระดับความคิดเห็นด้ านการมีสว่ นร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณา
การอย่างยัง่ ยืนแต่ละภาคส่วน โดยมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.08 คะแนน อยู่ในระดับ
มาก โดยมีความคิดเห็นว่า บทบาทและหน้ าที่ของภาคเอกชน มีคะแนนมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 4.15 คะแนน ซึง่ จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่บทบาท
และหน้ าที่ของภาคประชาชน มีคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 4.09 คะแนน อยู่ในระดับมาก และ
อันดับ 3 ได้ แก่ บทบาทและหน้ าที่ของภาครัฐ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 4.02 คะแนน
อยูใ่ นระดับมาก
ภาคเอกชนมีระดับความคิดเห็นด้ านการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบ
บูรณาการอย่างยัง่ ยืนในแต่ละภาคส่วน โดยมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.02 คะแนน อยู่
ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า บทบาทและหน้ าที่ของภาคเอกชน มีคะแนนมากที่สดุ เป็ นอันดับ 1
โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 4.10 คะแนน ซึง่ จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่
บทบาทและหน้ าที่ของภาคประชาชน มีคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 3.99 คะแนน อยู่ในระดับ
มาก และอันดับ 3 ได้ แก่ บทบาทและหน้ าที่ของภาครัฐ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 3.98
คะแนน อยูใ่ นระดับมาก
ภาคประชาชนมีระดับความคิดเห็นด้ านการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนแต่ละภาคส่วน โดยมีคา่ เฉลี่ยของความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.08 คะแนน
อยูใ่ นระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า บทบาทและหน้ าที่ของภาคเอกชน มีคะแนนมากที่สดุ เป็ นอันดับ
1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 4.17 คะแนน ซึง่ จัดอยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2
ได้ แก่ บทบาทและหน้ าที่ของภาคประชาชน มีคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น 4.06 คะแนน อยู่ใน
ระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ บทบาทและหน้ าที่ของภาครัฐ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
4.01 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 74 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้ านการจัดการคมนาคมและสาธารณูปโภค
จากตาราง 26 และภาพประกอบ 74 ผู้วจิ ยั พบว่า การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้ านการจัดการคมนาคมและสาธารณูปโภค
โดยมีคา่ ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.03 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า การปรับปรุงถนนและพัฒนาเส้ นทางการเดินทางไปยังเกาะอื่น
ๆ ให้ เชื่อมโยงถึงกัน เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความเห็นเท่ากับ 4.03 ซึง่ จัดอยูใ่ นระดับมาก อันดับ 2 ได้ แก่ การเร่งพัฒนาปรับปรุงสิง่ อํานวยความ
สะดวก ต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ในแหล่งท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของระดับความเห็นเท่ากับ 4.02 ซึง่ จัดอยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 75 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้ านการจัดการคมนาคมและสาธารณูปโภค
ทัง้ 3 กลุม่
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ตาราง 27 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ
อย่างยัง่ ยืน ด้ านการจัดการด้ านที่พกั และร้ านอาหาร
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่ องเที่ยว

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

2. การจัดการด้ านที่พกั และร้ านอาหาร
2.1 การพัฒนาที่พกั แรมให้ มีความหลากหลาย
2.2 สถานที่พกั และร้ านอาหารในเกาะพะงันให้
มีความสะอาด และปลอดภัยเพิ่มมากขึ ้น

3.95
4.05

0.81
0.81

มาก
มาก

3.78
3.99

0.85
0.82

มาก
มาก

3.95
4.10

0.77
0.85

มาก
มาก

3.89
4.05

0.81
0.83

มาก
มาก

ค่ าเฉลี่ยรวม

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 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้ านการจัดการ
ด้ านที่พกั และร้ านอาหาร
จากตาราง 27 และภาพประกอบ 76 ผู้วิจยั พบว่า การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้ านการจัดการด้ านที่พกั และร้ านอาหาร โดย
มีคา่ ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.97 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า สถานที่พกั และร้ านอาหารในเกาะพะงันให้ มีความสะอาด และ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ ้น เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความเห็นเท่ากับ 4.05 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก อันดับ 2 ได้ แก่ การพัฒนาที่พกั แรมให้ มีความ
หลากหลาย มีคา่ เฉลี่ยของระดับความเห็นเท่ากับ 3.89 ซึง่ จัดอยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 77 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ ที่มีตอ่ การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้ านการจัดการด้ านที่พกั
และร้ านอาหาร

226

ตาราง 28 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ
อย่างยัง่ ยืน ด้ านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่ องเที่ยว

3. การจัดการแหล่ งท่ องเที่ยว
3.1 การจัดการด้ านการให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพ
แก่นกั ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
3.2 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3.3 การให้ ความรู้ และการสือ่ ความหมายแก่
นักท่องเที่ยว
ค่ าเฉลี่ยรวม

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

4.05

0.83

มาก

3.90

0.89

มาก

4.00

0.90

มาก

3.98

0.88

มาก

3.96
3.94

0.86
0.84

มาก
มาก

3.92
3.67

0.94
0.99

มาก
มาก

3.94
3.93

0.81
0.84

มาก
มาก

3.94
3.85

0.87
0.90

มาก
มาก

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 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้ านการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว
จากตาราง 28 และภาพประกอบ 78 ผู้วิจยั พบว่า การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้ านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยมีคา่ ความ
คิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.92 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า การจัดการด้ านการให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพแก่นกั ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง
ๆ เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความเห็นเท่ากับ 3.98 ซึง่ จัดอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีคา่ เฉลี่ยของ
ระดับความเห็นเท่ากับ 3.94 ซึง่ จัดอยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ การให้ ความรู้ และการสื่อความหมายแก่นกั ท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยของระดับความเห็น
เท่ากับ 3.85 ซึง่ จัดอยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 79 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ ที่มีตอ่ การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้ านการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว
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ตาราง 29 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ
อย่างยัง่ ยืน ด้ านการจัดการด้ านกิจกรรม
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่ องเที่ยว

4. การจัดการด้ านกิจกรรม
4.1 การจัดกิจกรรมทางธรรมชาติ และผจญภัย
4.2 การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น นําชม
นํ ้าตกแห่งประวัตศิ าสตร์ จัดกิจกรรมฟื น้ ฟูวิถี
ชีวิตชาวบ้ าน
ค่ าเฉลี่ยรวม

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

3.75
3.93

0.91
0.88

มาก
มาก

3.84

0.82

มาก

X

3.86
3.78

3.82

ภาคเอกชน
SD ระดับ

0.96
0.96

0.83

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

มาก
มาก

4.00
3.99

0.87
0.75

มาก
มาก

3.87
3.90

0.92
0.87

มาก
มาก

มาก

4.00

0.72

มาก

3.89

0.79

มาก
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ภาพประกอบ 80 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้ านการจัดการ
ด้ านกิจกรรม
จากตาราง 29 และภาพประกอบ 80 ผู้วจิ ยั พบว่า การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้ านการจัดการด้ านกิจกรรม โดยมีคา่ ความ
คิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 3.89 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น นําชมนํ ้าตกแห่งประวัตศิ าสตร์ จัด
กิจกรรมฟื น้ ฟูวิถีชีวิตชาวบ้ าน เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความเห็นเท่ากับ 3.90 ซึง่ จัดอยูใ่ นระดับมาก อันดับ 2 ได้ แก่ การจัดกิจกรรมทางธรรมชาติ
และผจญภัย มีคา่ เฉลี่ยของระดับความเห็นเท่ากับ 3.87 ซึง่ จัดอยูใ่ นระดับมาก
231

4.05
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
3.75
3.70
3.65
3.60

ภาครั ฐ
ภาคเอกชน

ัดก
ิจก
รรม
กา
รจ

กา
รจ

ัดก
ิจก
รรม

ทา
งธร

รม

ทา
งวัฒ
นธ
รรม

ชา
ติ
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ภาพประกอบ 81 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นเของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ ที่มีตอ่ การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้ านการจัดการ
ด้ านกิจกรรม
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ตาราง 30 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ
อย่างยัง่ ยืน ด้ านการบริการ และสิง่ อํานวยความสะดวกต่าง ๆ
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่ องเที่ยว

5. การบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่ าง ๆ
5.1 การผลิตสินค้ า และของที่ระลึกแก่นกั ท่อง เที่ยว
ในเชิงนิเวศโดยไม่ทําลายทรัพยากรธรรม-ชาติ
5.2 การจัดการสถานพยาบาล โรงพยาบาล อนามัย
หรื ออาสาสมัครด้ านสาธารณบรรเทาภัย
5.3 การให้ ข้อมูลแก่นกั ท่องเที่ยว ณ ศูนย์ทอ่ งเที่ยว
ต่างๆ
5.4 การให้ บริการด้ านความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ
ค่ าเฉลี่ยรวม

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

3.83

0.87

มาก

3.83

0.93

มาก

3.94

0.87

มาก

3.87

0.89

มาก

4.04

0.89

มาก

3.93

0.90

มาก

4.19

0.79

มาก

4.05

0.86

มาก

4.00

0.87

มาก

3.96

0.89

มาก

3.99

0.76

มาก

3.98

0.84

มาก

4.31

0.84

4.28

0.87

0.80

มาก

4.26

0.83

มาก
ที่สดุ

0.72

4.00

0.67

มาก
ที่สดุ
มาก

4.20

4.05

มาก
ที่สดุ
มาก

4.08

0.63

มาก

4.04

0.67

มาก
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ภาพประกอบ 82 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้ านการบริการและสิง่
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ
จากตาราง 30 และภาพประกอบ 82 ผู้วิจยั พบว่า การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้ านการบริ การและสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ โดยมีคา่ ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.04 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า การให้ บริ การด้ านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความเห็นเท่ากับ 4.26 ซึง่ จัดอยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ การจัดการสถานพยาบาล โรงพยาบาล อนามัย
หรื ออาสาสมัครด้ านสาธารณบรรเทาภัย มีคา่ เฉลี่ยของระดับความเห็นเท่ากับ 4.05 ซึง่ จัดอยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ การให้ ข้อมูลแก่นกั ท่องเที่ยว
ณ ศูนย์ท่องเที่ยวต่าง ๆ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความเห็นเท่ากับ 3.85 ซึง่ จัดอยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 83 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ ที่มีตอ่ การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้ านการบริการและสิง่
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ
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2.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาท และหน้ าที่ของภาครั ฐ เอกชน และประชาชนในการพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่ างยั่งยืน
ตาราง 31 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้ านการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืน ในภาครัฐ
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่ องเที่ยว
บทบาท และหน้ าที่ของภาครั ฐ
1. การกําหนดนโยบาย และแผนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการลงทุนด้ านสาธารณูปโภค
2. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาฟื น้ ฟู อนุรักษ์
แหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม
3. เป็ นแกนนําในการสร้ างมาตรฐานของสินค้ า และ
บริ การด้ านการท่องเที่ยว
4. สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้ างระบบฐานข้ อมูล และ
เครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทําแผนยุทธศาสตร์
ด้ านการตลาดด้ านการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
5. จัดตังองค์
้ กรบริ หารจัดการ เพื่อปลุกจิตสํานึก
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรด้ านการท่องเที่ยว จัดหลักสูตร
ฝึ กอบรม เพื่อให้ มีมาตรฐานในระดับสากล
6. ส่งเสริ มการท่องเที่ยวที่ไม่ขดั ต่อศีลธรรม
ลดอาชญากรรม ลดปั ญหายาเสพติด และเสริ มสร้ าง
สุขภาพอนามัยที่ดี
ค่ าเฉลี่ยรวม

X

ภาครั ฐ
SD ระดับ

X

ภาคเอกชน
SD ระดับ

X

ภาคประชาชน
SD ระดับ

X

ภาพรวม
SD ระดับ

4.17

0.73

มาก

4.16

0.81

มาก

4.11

0.70

มาก

4.15

0.74

มาก

4.20

0.84

4.27

0.87

0.82

0.84

3.74

0.94

3.89

0.85

มาก
ที่สดุ
มาก

4.23

0.85

มาก
ที่สดุ
มาก

4.22

3.87

มาก
ที่สดุ
มาก

3.83

0.88

มาก
ที่สดุ
มาก

3.96

0.89

มาก

4.06

0.86

มาก

4.00

0.85

มาก

4.01

0.87

มาก

3.86

0.91

มาก

3.85

0.99

มาก

3.86

0.88

มาก

3.86

0.93

มาก

4.04

0.92

มาก

3.80

0.95

มาก

3.98

0.90

มาก

3.94

0.93

มาก

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 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนของภาครัฐ
จากตาราง 31 และภาพประกอบ 84 ผู้วิจยั พบว่า ภาครัฐควรมีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืน โดยมีค่า
ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.00 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาฟื น้ ฟู อนุรักษ์ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ การ
กําหนดนโยบาย และแผนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการลงทุนด้ านสาธารณูปโภค มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับ
มาก และอันดับ 3 ได้ แก่ สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้ างระบบฐานข้ อมูล และเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทําแผนยุทธศาสตร์ ด้านการตลาดด้ านการ
ท่องเที่ยวของเกาะพะงัน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.01 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาครั ฐ

ภาคเอกชน

ภาคประชาชน

ภาพประกอบ 85 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ ที่มีตอ่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนของภาครัฐ
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ตาราง 32 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้ านการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนใน
ภาคเอกชน
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่ องเที่ยว
บทบาท และหน้ าที่ของภาคเอกชน
7. มีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย และแผนพัฒนา
การบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
เกาะพะงัน
8. พัฒนาสินค้ า และบริการด้ านการท่องเที่ยว โรงแรม
รี สอร์ ท บังกะโล และร้ านอาหารสูม่ าตรฐานโลก
9. มีสว่ นร่วมในการสร้ างภาพลักษณ์ และ branding
เกาะพะงันในระดับนานาชาติ
10. ให้ ความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากร
การท่องเที่ยว และสนับสนุนการกระจายรายได้ จาก
การท่องเที่ยวสูช่ มุ ชน
11. ให้ ความร่วมมือกับภาครัฐ และประชาชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่ขดั ต่อศีลธรรม
ลดอาชญากรรม ลดปั ญหายาเสพติด และเสริมสร้ าง
สุขภาพอนามัยที่ดี
ค่ าเฉลี่ยรวม
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SD ระดับ
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ภาคเอกชน
SD ระดับ

X
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X
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SD ระดับ
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0.87

มาก

4.00

0.87

มาก

3.95

0.86

มาก

3.99

0.75

มาก

3.98

0.82

มาก

4.31

0.81

4.21
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มาก
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0.81
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0.95

มาก

4.20

0.79

มาก

4.18

0.85

มาก

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 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนของ
ภาคเอกชน
จากตาราง 32 และภาพประกอบ 86 ผู้วิจยั พบว่า ภาคเอกชนควรมีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืน โดยมีคา่
ความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.14 คะแนน อยู่ในระดับมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า ภาคเอกชนควรมีส่วนร่ วมในการสร้ างภาพลักษณ์ และ branding
เกาะพะงันในระดับนานาชาติ เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.31 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ ให้ ความร่วมมือกับ
240

ชุมชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรการท่องเที่ยว และสนับสนุนการกระจายรายได้ จากการท่องเที่ยวสูช่ มุ ชน มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.24 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ ให้ ความร่วมมือกับภาครัฐ และประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ลดอาชญากรรม ลดปั ญหายา
เสพติด และเสริ มสร้ างสุขภาพอนามัยที่ดี มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.18 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 87 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ ที่มีตอ่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนของภาคเอกชน
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ตาราง 33 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้ านการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืน
ในภาคประชาชน
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่ องเที่ยว
บทบาท และหน้ าที่ของประชาชน
12. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์ ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนบนเกาะพะงัน
13. จัดตังธุ
้ รกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของชุมชน
ด้ านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะพะงัน เช่น ที่พกั
โฮมสเตย์ รี สอร์ ท ภัตตาคาร และบริ การเรื อเช่า
14.มีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย และควบคุม
คุณภาพ มาตรฐานของสินค้ า และบริ การด้ านการ
ท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
15. พัฒนาทักษะด้ านการบริ การจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศแก่ประชาชนในท้ องถิ่น
16. สร้ างมูลค่า และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการทํา
เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรพอเพียง และเกษตรอินทรี ย์
17.ให้ ความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ลดอาชญากรรม
ลดปั ญหายาเสพติด และเสริ มสร้ างสุขภาพอนามัยที่ดี
ค่ าเฉลี่ยรวม
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ภาพประกอบ 88 แผนภูมิแสดงระดับความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง (รวม) ที่มีตอ่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนของ
ภาคประชาชน
จากตาราง 33 และภาพประกอบ 84 ผู้วิจยั พบว่า ภาคประชาชนควรมีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืน โดยมี
ค่าความคิดเห็นโดยรวมเท่ากับ 4.05 คะแนน อยูใ่ นระดับมาก โดยแสดงความคิดเห็นว่า ภาคประชาชนควรดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์ ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนบนเกาะพะงัน เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่
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สร้ างมูลค่า และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการทําเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรพอเพียง และเกษตรอินทรี ย์ มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.11 อยู่ใน
ระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ ให้ ความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ลดอาชญากรรม ลดปั ญหายาเสพติด
และเสริมสร้ างสุขภาพอนามัยที่ดี มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.07 อยูใ่ นระดับมาก
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ภาพประกอบ 89 แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ ที่มีตอ่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนของภาคประชาชน
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ตอนที่ 2.7 ผลการศึกษาแรงจูงใจของนักท่ องเที่ยวเกี่ยวกับการท่ องเที่ยว
ที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาราง 34 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ของกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ระดับความ
SD
แรงจูงใจ
X
คิดเห็น
1. ร่วมเทศกาลฟูลมูนปาร์ ตี ้ที่หาดริน้
4.57 0.50
มากที่สดุ
2. ตามรอยเสด็จประพาสนํ ้าตกของรัชกาลที่ 5 ณ อุทยาน
3.88 0.96
มาก
แห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ได้ แก่ นํ ้าตกแพง นํ ้าตกธารเสด็จ
นํ ้าตกธารประพาส และนํ ้าตกธารประเวศ
3. ชมความงดงามของหาดทราย เกาะแก่งต่างๆ ที่ยงั คงความ
4.52 0.64
มากที่สดุ
เป็ นธรรมชาติไม่ถกู ทําลายไปมากนัก
4. ต้ องการสัมผัสวิถีชีวิตชาวเกาะพะงันในการใช้ ลงิ เก็บ
4.03 0.83
มาก
มะพร้ าว และการทําผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้ าว
5. ท่านต้ องการมาพักผ่อนหย่อนใจ หาความเพลิดเพลิน
4.50 0.63
มากที่สดุ
6. ท่านต้ องการหาความตื่นเต้ นเร้ าใจในการท่องเที่ยว
4.34 0.71
มากที่สดุ
7. ท่านต้ องการหาประสบการณ์ชีวิตแปลกใหม่
4.54 0.61
มากที่สดุ
8. ท่านต้ องการหาเพื่อนใหม่ ๆ
4.39 0.80
มากที่สดุ
9. ท่านต้ องการท่องเที่ยวเพื่อคลายความเครี ยด
4.45 0.70
มากที่สดุ
10. ท่านต้ องการประสบการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
4.41 0.62
มากที่สดุ
ค่ าเฉลี่ยรวม
4.36 0.38
มากที่สุด
จากตาราง 34 ผู้วิจัยได้ พิจารณาปั จจัยทางความต้ องการเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวเกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ของกลุม่ ตัวอย่างนักท่องเที่ยว พบว่า มีคา่ เฉลี่ยของระดับความสําคัญ
โดยรวมเท่ากับ 4.36 คะแนน อยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยมีความคิดเห็นว่า ปั จจัยด้ านความต้ องการ
ร่ วมเทศกาลฟูลมูนปาร์ ตี ้ที่หาดริ น้ เป็ นแรงจูงใจมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
เท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ต้ องการหาประสบการณ์ชีวิตแปลกใหม่
โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ ชม
ความงดงามของหาดทราย เกาะแก่งต่าง ๆ ที่ยงั คงความเป็ นธรรมชาติไม่ถกู ทําลายไปมากนัก โดย
มีคา่ เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.52 อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
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ตอนที่ 3 การสรุ ปข้ อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่ าง
ข้ อเสนอแนะของภาครัฐ
1. ควรมีการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากกว่านี ้
2. ส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
3. ลดการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้
4. การก่อสร้ างต้ องไม่ทําลายธรรมชาติ
5. ดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
6. องค์กรท้ องถิ่นควรจะมีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี ้
7. จัดให้ มีการปลูกตันไม้ ดอกไม้ หรื อไม้ ยืนต้ นตามแนวถนนทุกสายให้ ดสู วยงาม
8. จัดให้ มีสวนสาธารณะเป็ นที่พกั ผ่อน และออกกําลังกาย
9. จัดให้ มีการปลูกป่ า และอนุรักษ์ ต้นนํ ้าลําธาร
10. ควรมีการส่งเสริ ม และสร้ างจุดเด่นของเกาะพะงันให้ เป็ นที่ร้ ู จกั มากกว่านี ้
11. จัดให้ มีคณะกรรมการการท่องเที่ยวของเกาะพะงันกําหนดผู้รับผิดชอบด้ านต่างๆอย่าง
ชัดเจน
12. ควรจัดให้ มีการให้ ความรู้ แก่ประชาชน
13. ห้ ามขุดภูเขา ตัดไม้ ทําลายป่ า
14. เรื่ องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ฉก ชิง วิ่งราว ยิง ฆ่า
15. ปรับปรุ งนํ ้าประปาให้ สะอาด และไฟฟ้าไม่ให้ ดบั บ่อยๆโดยเฉพาะเวลาฝนตก
16. แบ่งโซนที่พกั
17. ทําลายธรรมชาติให้ น้อยที่สดุ
18. พัฒนาการมีสว่ นร่ วมทุกภาคส่วน และมีการวางแผน วางโครงสร้ างในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
- ความร่วมมือของผู้ประกอบการยังมีน้อย
- อยากให้ ผ้ บู ริ หารมาดูพื ้นที่เพื่อเอาข้ อมูลไปปรับในเรื่ องของการบริ หาร
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้ การท่องเที่ยวเป็ นเครื่ องมือในการอนุรักษ์
และสร้ างเครื อข่ายเยาวชน และชุมชนเพื่อใช้ ในการจัดการการท่องเที่ยว
19. สร้ างสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้ องถิ่นให้ มีอยูต่ ลอดไป
20. ควรทําป้ายขอความร่ วมมือไม่ให้ ทําลายธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อม และช่วยกันดูแล
21. ทําถนนให้ ได้ มาตรฐานไม่มีหลุมบ่อ และมีท่อระบายนํ ้า
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22. เจ้ าหน้ าที่ด้านการท่องเที่ยวที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการมี

ไม่เพียงพอ
23. ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง(ททท.)ควรมีการสนับสนุนอย่างจริ งจังและต่อเนื่องโดย
ต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมทังในด้
้ านงบประมาณและบุคลากร
24. การพัฒนาควรให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรม และวิถีของชุมชน
25. ควรมีการสร้ างความเชื่อมโยงระหว่างเกาะสมุย-เกาะพะงัน-เกาะเต่า-หมูเ่ กาะอ่างทอง
26. บูรณาการแหล่งท่องเที่ยวให้ ได้ มาตรฐาน
27. ส่งเสริ มอาชีพท้ องถิ่น เช่น เก็บมะพร้ าว และปอกมะพร้ าว ให้ เกิดเป็ นรายได้
28. การบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริ งจัง
29. จัดอบรม/ประชุมบุคลากรในท้ องถิ่นให้ ได้ รับความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศอย่างแท้ จริง
30. ขาดผู้นําที่เข้ มแข็งที่จะมาพัฒนาเกาะพะงันให้ มีศกั ยภาพ
31. ความเจริ ญ และกิจกรรมต่างๆเข้ ามาโดยไม่มีกฎหมายควบคุมได้
32. สนับสนุนการเลี ้ยงสัตว์เพื่อการบริ โภค ได้ แก่ ไก่ หมู และปลา ตามมาตรฐานสากล
33. ควรอนุรักษ์ และสนับสนุนการปลูกสมุนไพรเพื่อการบริ โภค และส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ และนวดแผนโบราณ
34. อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นด้ านระบบนิเวศทางทะเล และป่ าไม้
35. ปรับปรุ งระบบสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
36. ควรมีการแปรรู ปมะพร้ าวมากว่ากะทิ
37. สินค้ าเกษตรหรื อไม้ พื ้นเมืองที่ภาครัฐเห็นว่าเป็ นจุดเด่นของเกาะพะงัน
สินค้ าเกษตร : มะพร้ าว ทุเรี ยน ลูกก่อ มะม่วง ผัก ผลไม้ มะละกอ สัปปะรด และการแปรรูป
อาหารทะเล ได้ แก่ ปลาหมึกแห้ ง ปลาอินทรี ย์เค็ม
พันธ์ไม้ : ว่านเพชรหึง ต้ นตําเสา (หรื อต้ นกันเกรา หรื อมันปลา) ต้ นยางใหญ่ กระเช้ าสีดา ไม้
เมา ไม้ ขี ้เหล็ก
38. ภาครัฐคิดเห็นว่ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการภายใต้ วิสยั ทัศน์ และโครงการต่าง ๆ
เหล่านี ้ภายใต้ วิสยั ทัศน์ที่เสนอในงานวิจัยชิ ้นนี ้ มีความเป็ นไปได้ แต่ต้องได้ รับความร่ วมมือจาก
ประชาชนท้ องถิ่ น ภาครั ฐ ภาคเอกชน และนักท่องเที่ ยว ให้ ทราบถึงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สถานที่ท่องเที่ยว มีสว่ นในการวางแผนยุทธศาสตร์ กําหนดนโยบาย และโครงการต่าง ๆ และเมื่อมี
แผนแล้ วก็ต้องมีการปฏิบตั ิตามอย่างต่อเนื่องจึงจะสําเร็ จลุล่วงไปด้ วยดี มีอุปสรรคที่สําคัญ คือ
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ขาดความร่ วมมือระหว่างหน่วยทุกภาคส่วน และโดยเฉพาะปั ญหาพื ้นฐานของเกาะพะงัน ได้ แก่
อาชญากรรม การลักขโมย และยาเสพติด อีกทังไม่
้ มีหน่วยงานกลางที่จดั การดูแลการท่องเที่ยว
โดยตรง ผู้ประกอบการเป็ นชาวต่างชาติมากขึน้ โดยใช้ ช่องว่างของกฎหมายมาประกอบอาชี พ
เหมือนคนไทย ทําให้ เกิดการแย่งตลาด และกระทบกระเทือนกับประชาชนท้ องถิ่น
39. ภาครัฐคิดเห็นว่าหากสามารถปฏิบตั ิตามโครงการดังกล่าว การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิ เ วศบนเกาะพะงัน จะมี ค วามเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ น้ เพราะประชาชนเกิ ด การ
ประสานงานกับ หน่ ว ยงานรั ฐ และเอกชนมากขึน้ เกิ ด การร่ ว มมื อ กัน ในการรั ก ษาทรั พ ยากร
ท่องเที่ ย ว ธรรมชาติ ระบบนิ เวศ และสิ่งแวดล้ อมให้ เ กิ ดความยั่งยื น อี กทัง้ ยังเป็ นการดูรักษา
สถานที่ท่องเที่ยวให้ พฒ
ั นาไปในทางที่ดีขึ ้น และนักท่องเที่ยวก็จะมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ มากขึ ้น
และมีความสนใจเกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ ของเกาะพะงันมากขึ ้นด้ วย และถ้ าเป็ นไปได้
ข้ อเสนอแนะของภาคเอกชน
1. อยากให้ ประชาชนมีนํ ้าใจต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พูดจาไพเราะ ไม่ทะเลาะกัน
2. อยากให้ ตํารวจเข้ ามาดูแลความปลอดภัยของงานปาร์ ตี ้ต่างๆให้ มากกว่านี ้ เพื่อลดปั ญหา
การทะเลาะวิวาท
3. รักษาความสะอาดของชายหาดไม่ให้ มีขยะ
4. อยากให้ การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน
5. จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะพะงันให้ กบั เยาวชน
6. ความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการจัดการท่องเที่ยว
7. การประชาสัมพันธ์
8. อยากให้ มีเจ้ าหน้ าที่มาดูแลเรื่ องการคมนาคมโดยตรง การขับขี่รถ จอดรถ การเดินเรื อ
จอดเรื อ ความปลอดภัย
9. การเดินเรื อโดยสาร อยากให้ มีการกําหนดตารางเวลาเดินเรื อ และการเข้ า-ออกให้ ตรงตาม
เวลาที่กําหนด เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น
10. ควรมีองค์กรบริ หารจัดการการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
11. อยากให้ องค์กรบูรณาการเรื่ องการท่องเที่ยวให้ เร็วที่สดุ
12. เน้ นการรักษาความสะอาด
13. จัดตังองค์
้ กรกลางเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีอํานาจบัญชาการผู้ที่มีหน้ าที่ปฏิบตั ิ
ให้ รักษากฎกติกาอย่างเคร่งครัด
14. พัฒนาและปรับปรุงสิง่ อํานวยความสะดวก สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ถนน
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15. จัดตํารวจท่องเที่ยวให้ เข้ ามาดูแลความสะดวก และปั ญหาของนักท่องเที่ยว
16. ปลูกฝั งจิตสํานึกให้ กบั ทุกภาคส่วน
17. รัฐควรสบับสนุนงบประมาณเพื่อสร้ างแผนยุทธศาสตร์ ด้านการตลาด และดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง
18. รัฐควรกําหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ชดั เจนเป็ นรูปธรรม
19. สร้ างแกนนําในการแก้ ไขฟื น้ ฟูแหล่งท่องเที่ยว จัดอบรมผู้นําท้ องถิ่น
20. ทําป้ายบอกเส้ นทางแต่ละเส้ นทางให้ ชดั เจนกว่านี ้
21. ลดอาชญากรรม ยาเสพติดอย่างจริงจัง
22. ควรมีการสร้ างระบบความหน้ าเชื่อถือด้ านสิง่ แวดล้ อม สําหรับที่พกั แรมเชิงอนุรักษ์ บน
เกาะพะงันในรูปแบบของตรารับรองด้ านสิง่ แวดล้ อมของเกาะพะงัน
23. ควรมีโครงการนําร่องของโรงแรม และรี สอร์ ทที่ใช้ พลังงานทดแทน
24. สินค้ าเกษตรหรื อไม้ พื ้นเมืองที่ผ้ ปู ระกอบการเห็นว่าเป็ นจุดเด่นของเกาะพะงัน
สินค้ าเกษตร : มะพร้ าว ทุเรียน เงาะ น้ อยหน่า ลําไย แตงโม แตงกวา ถัว่ กล้ วย
พันธ์ไม้ : ว่านเพชรหึง มะม่วงหิมพานต์
25. ภาคเอกชนคิดเห็นว่ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการภายใต้ วิสยั ทัศน์ และโครงการต่าง
ๆ เหล่านี ้ภายใต้ วิสยั ทัศน์ที่เสนอในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ มีความเป็ นไปได้ เพราะทางเกาะพะงัน
ยังขาดผู้ที่เข้ ามาวิจยั ด้ านการพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน แต่ยงั ขาดความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื ้นที่ รวมทังยั
้ งขาดงบประมาณในการดํา
เดินการในทุก ๆ ด้ านอีกด้ วย ภาครัฐควรให้ การสนับสนุนอย่างจริงจัง และเป็ นรูปธรรม
ชัดเจน
26. ภาคเอกชนคิดเห็นว่าหากสามารถปฏิบตั ติ ามโครงการดังกล่าว การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศบนเกาะพะงัน จะมีความเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ ้น แต่ต้องมีการศึกษา
เรื่ องของการลงทุนเพื่อที่จะพัฒนาดังกล่าวก่อน ว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร แต่ถ้า
เป็ นไปได้ เศรษฐกิจของประชาชนชาวเกาะพะงันจะดีขึ ้น แต่จะต้ องควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี
ข้ อเสนอแนะของประชาชน
1. พัฒนาไปในทิศทางที่ธรรมชาติยงั คงอยูม่ ากที่สดุ
2. ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และผู้ที่ทํามาค้ าขาย
3. ควรทําถนนให้ มากกว่านี ้เพื่อให้ ครอบคลุมเข้ าถึงได้ ทกุ ที่
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4. ควรเพิ่มสัญญาณจราจรให้ มากขึ ้น ลดการเกิดอุบตั เิ หตุ
5. ควรอนุรักษ์ ปะการังไม่ให้ ถกู ทําลายไปมากกว่านี ้
6. ไม่ควรตัดไม้ ทําลายป่ ามาสร้ างรี สอร์ ท
7. ควรมีการผลผลิตจากการเกษตรให้ มากขึ ้นจะได้ ไม่ต้องนําเข้ าจากภายนอกเกาะ
8. การคมนาคม พัฒนาปรับปรุงถนน
9. การประชาสัมพันธ์จดุ เด่นของเกาะพะงัน หาหอยกลม ดํานํ ้า
10. การรักษาความปลอดภัยแก่นกั ท่องเที่ยว
11. รักษาความสะอาดบริ เวณชายหาดเสมอ
12. อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
13. ปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด
14. พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม
15. ควบคุมราคาสินค้ าไม่ให้ แตกต่างจากบนฝั่ งมากเกินไป
16. สนับสนุน และเพิ่มพื ้นที่การทํานา ทําไร่ และสวนผลไม้ ให้ มากขึ ้นเพียงพอต่อการ
บริโภคภายในเกาะพะงัน
17. พัฒนาการทําเกษตรอินทรี ย์ที่เกาะพะงัน
18. สินค้ าเกษตรหรื อไม้ พื ้นเมืองที่ประชาชนเห็นว่าเป็ นจุดเด่นของเกาะพะงัน
สินค้ าเกษตร : มะพร้ าว ทุเรี ยน เงาะ ลางสาด มังคุด
พันธ์ไม้ : มะม่วงหิมพานต์
27. ภาคประชาชนคิดเห็นว่ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการภายใต้ วิสยั ทัศน์ และโครงการ
ต่าง ๆ เหล่านี ้ภายใต้ วิสยั ทัศน์ที่เสนอในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ มีความเป็ นไปได้ น้อยมาก เพราะ
อุปสรรคสําคัญก็คือ สาธารณูปโภคด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ ด้ านการคมนาคม สาธารณสุข และ
ขาดการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ที่สําคัญก็คือขาดเงินทุนที่จะดําเดินการ และแหล่ง
งบประมาณในการพัฒนา และขาดเจ้ าหน้ าที่ในการจัดการดูแลอย่างจริงจัง
28. ภาคประชาชนคิดเห็นว่าหากสามารถปฏิบตั ติ ามโครงการดังกล่าว การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะพะงัน จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ ้น เพราะเป็ น
การท่องเที่ยวที่มีความยัง่ ยืน และสามารถพึง่ พาตนเองได้ และควรมีการปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวเรื่ องสถานบันเทิงให้ น้อยลง และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้ มากขึ ้น ประชาชน
ก็จะกินดีอยูด่ ี การท่องเที่ยวที่เกาะพะงันก็เป็ นที่ร้ ูจกั ไปทัว่ โลก
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ข้ อเสนอแนะของนักท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติ
1. อนุรักษ์ เกาะพะงันให้ เป็ นอย่างเดิม
2. ให้ ทนุ ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิง่ แวดล้ อม
3. พัฒนาการผลิตภัณฑ์จากมะพร้ าว
4. ลดการจัดงานปาร์ ตี ้คืนอื่น ๆ ลงเหลือแค่พระจันทร์ เต็มดวง
5. จัดระบบเรื อ และแทกซี่
6. พัฒนาการคมนาคม และสาธาณูปโภค
7. รักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
8. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
9. รักษาเกาะนี ้ให้ เป็ นธรรมชาติมากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
10. นักท่องเที่ยวมาเกาะพะงันเพราะต้ องการความเป็ นธรรมชาติ ไม่อยากให้ เหมือนกับเกาะ
ภูเก็ต และเกาะสมุย
11. ทําเกาะพะงันให้ มีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง อย่าทําให้ เหมือนกับเกาะสมุย และเกาะเต่า
เพราะว่าถ้ าเกาะทัง้ 3 มีลกั ษณะเหมือนกันแล้ วนักท่องเที่ยวก็จะไปที่เดียว
12. อยากให้ จดั รูปแบบการท่องเที่ยวกลางคืนให้ เป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อให้ เกิด
จิตสํานึกในการรับผิดชอบสิง่ แวดล้ อม
13. ปรับปรุงแนวปะการัง และโครงสร้ างพื ้นฐานของเรื อ
14. กําจัดการคอรัปชัน่ และรักษาประชาธิปไตย จะมีผลดีตอ่ การท่องเที่ยว
15. อย่าคิดราคากับนักท่องเที่ยวมากเป็ นเท่าตัว
16. หยุดมาเฟี ย และยาเสพติดบนเกาะพะงัน
17. หยุดตํารวจในการกรรโชกทรัพย์นกั ท่องเที่ยว
18. อยากให้ มีรีสอร์ ทที่เป็ นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ มากขึ ้น
19. ให้ เน้ นเรื่ องการทําความสะอาดหลังจากงานฟูลมูนให้ มากขึ ้น
20. กําจัดหมาจรจัด
21. ดูแลเรื่ องสุขภาพ และความปลอดภัยโดยทัว่ ๆ ไป
22. ปรับปรุงระบบบําบัดนํ ้าเสีย
23. ให้ มีระบบการทําความสะอาด ปะการัง และป้องกันการทําลายป่ า
24. พัฒนาผู้ที่มีความสามารถในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ขึ ้นในพื ้นที่เกาะพะงัน
25. ปรับปรุงโครงสร้ างพื ้นฐาน และลดอุบตั เิ หตุจากมอเตอร์ ไซด์
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26. อบรมการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการทําธุรกิจโดยชุมชน
27. ปรับปรุงป้ายบอกเส้ นทางบนถนน
28. เพิ่มร้ านสะดวกซื ้อ 24 ชัว่ โมง(7-11)
29. สนับสนุนสินค้ าท้ องถิ่น และลดการนําเข้ าจากภายนอก
30. ควบคุมการก่อสร้ างใหม่ๆ และการพัฒนาด้ านต่าง
ุ ภาพ
31. โรงพยาบาล และตํารวจไม่มีคณ
32. ให้ ความรู้กบั ประชาชนในท้ องถิ่น
33. เพิ่มการลงทุนของชาวไทย
34. มาตรฐานที่พกั อาศัย
35. รักษาชายหาดและคุณภาพของนํ ้าทะเล
36. รักษากาปลูกผักพื ้นเมือง
37. กําหนดเส้ นทางดํานํ ้าในกลุม่ หมูเ่ กาะอ่างทอง-เกาะเต่า-เกาะพะงัน-เกาะสมุย
38. พัฒนาที่จอดเรื อยอร์ ช และทําหนดเส้ นทางการเดินเรื อ
39. สินค้ าเกษตรหรื อไม้ พื ้นเมืองที่นกั ท่องเที่ยวเห็นว่าเป็ นจุดเด่นของเกาะพะงัน
40. ได้ แก่ สมุนไพร เนยถัว่ ผลไม้ ไทย ผักพื ้นเมือง สมุนไพร สัปปะรด กล้ วย ชมพู่ เงาะ มะม่วง
แตงโม มังคุด อโวคาโด ส้ ม สตอเบอรี่ แอปเปิ ล้ ราสเบอรี่ แคนเบอรี่ ลิ ้นจี่ เสาวรส แครอท
เห็ด มะเขือเทศ มะละกอ บอคเคอรี่ เมลอน แอพลิคอท soursop snozamber และ
elderberries
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ตอนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศอย่ างยั่งยืน
ที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
จากผลการวิจยั ข้ อมูลจากแบบสอบถาม สามารถสรุปแผนยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการ
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยัง่ ยืนที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้ ดงั นี ้
วิสัยทัศน์
เกาะพะงันจะมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลุกจิตสํานึกด้ าน
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่นโดยพัฒนา
เป็ นศูนย์ กลางการท่องเที่ ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้
เข้ มแข็ง และสร้ างความเข้ ม แข็ง แก่ ชุม ชนโดยยึด หลักการพัฒ นาตามแนวทางเกษตรอิ น ทรี ย์
เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ ชมุ ชนสามารถพัฒนาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : ยุทธศาสตร์ การปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การปลุกจิตสํานึก
โครงการที่ 1 ชาวเกาะพะงันอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูปะการัง
โครงการที่ 2 การอนุรักษ์ ป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศ ต้ นนํ ้า และลําธาร
โครงการที่ 3 การอบรมเพื่อสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และชุมชน
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การสร้ างจิตสํานึกด้ านศีลธรรม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์ สิน
โครงการที่ 1 การรณรงค์เพื่อให้ เกาะพะงันเป็ นเกาะสีขาว เพื่อแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรม และยาเสพติด
โครงการที่ 2 การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การพัฒนาจิตใจ
โครงการที่ 1 การอบรมเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เกษตรทฤษฎี ใ หม่ และเกษตรอิ น ทรี ย์ ต ามแนว
พระราชดําริ
โครงการที่ 2 การอบรมภาวะความเป็ นผู้นําให้ กบั ผู้นําชุมชน
โครงการที่ 3 การอบรมฝึ กปฏิบตั แิ ละพัฒนาจิตใจให้ กบั เยาวชน
กลยุทธ์ ท่ ี 4 การอนุรักษ์ และเสริมสร้ างวัฒนธรรมเพื่อการท่ องเที่ยว
โครงการที่ 1 ฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมประเพณีท้องถิ่น คือ ประเพณีลากพระทางทะเล
โครงการที่ 2 ฟื น้ ฟูอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น แพทย์ทางเลือก และการทําสมุนไพร
โครงการที่ 3 สร้ างพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านของเกาะพะงัน
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกาะพะงันเป็ นศูนย์ กลางการท่ องเที่ยว
เชิงนิเวศที่มีมาตรฐานระดับโลก
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม
โครงการที่ 1 การจัดการคุณภาพนํ ้าอย่างยัง่ ยืนบนเกาะพะงัน และการจัดการขยะ และการบําบัด
นํ ้าเสียในแหล่งท่องเที่ยว
ุ ภาพดีเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่ 2 การปรับปรุ งซ่อมแซมถนนรอบเกาะให้ มีคณ
เชิงนิเวศ
โครงการที่ 3 การจัดระเบียบการจอดเรื อ และการทอดสมอทางทะเลบริเวณชายฝั่ ง และเกาะต่างๆ
โครงการที่ 4 การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียงตามแหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่ 5 การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับของพื ้นที่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การใช้ ประโยชน์ ท่ ีดิน (Land use) แหล่ งท่ องเที่ยว และกิจกรรรมการ
ท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
โครงการที่ 1 การอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ ทางทะเล การพื น้ ฟู ท ะเล ปะการั ง
และชายหาด
โครงการที่ 2 การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การพื ้นฟูพื ้นที่ป่า และป่ าชายเลน
โครงการที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โครงการที่ 4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการปรับปรุงภูมิทศั น์
โครงการที่ 5 การแบ่งพื ้นที่เป็ นเขต (zoning) เพื่อใช้ ในการท่องเที่ยว
โครงการที่ 6 พัฒนาพื ้นที่เกษตร และการทําเกษตรกรรมให้ มีมากขึ ้น
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 : ยุทธศาสตร์ การใช้ การท่ องเที่ยวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน
รากและการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การพัฒนาสินค้ า และการผลิตสินค้ าเพื่อการท่ องเที่ยว
โครงการที่ 1 การสร้ างมาตรฐานที่พกั แรม และร้ านอาหาร
โครงการที่ 2 การสร้ างมาตรฐานด้ า นการบริ ก ารทางแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ เช่ น โรงพยาบาล
ปั๊ มนํ ้ามัน และห้ องนํ ้า
โครงการที่ 3 สร้ างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่ 4 การสร้ างมาตรฐานด้ านความปลอดภัยของกิจกรรมการท่องเที่ยว
โครงการที่ 5 การเชื่อมโยงเส้ นทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่ 6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแนวทางใหม่ และประชาสัมพันธ์ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การบริหารจัดการแหล่ งท่ องเที่ยว
โครงการที่ 1 การวางแผนยุท ธศาสตร์ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย วแบบบูร ณาการ และการรั ก ษาและ
เสริมสร้ างจุดแข็งของการท่องเที่ยวเกาะพะงัน
โครงการที่ 2 การสร้ างระบบการบริ หารจัดการนักท่องเที่ยว
โครงการที่ 3 การจัดตังองค์
้ กรกลางเพื่อบริหารจัดการการท่องเที่ยวเกาะพะงันแบบบูรณาการ
โครงการที่ 4 การสร้ างระบบฐานข้ อมูลด้ านการท่องเที่ยวเกาะพะงัน
โครงการที่ 5 การแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเน้ นการลงทุนของชาวไทยให้ มี
มากขึ ้น
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การจัดการด้ านการตลาด
โครงการที่ 1 การสร้ างภาพลักษณ์ (Image) และแบรนด์ (Branding) เกาะพะงันเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
โครงการที่ 2 การวางแผนด้ านการตลาดแบบครบวงจร
โครงการที่ 3 การศึกษากลุม่ นักท่องเที่ยวเป้าหมาย และสร้ างกลยุทธ์ในการแข่งขัน
โครงการที่ 4 การจัดประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขายเกาะพะงันโดยสร้ างเวบไซต์รวมเพื่อขาย
ตรง
โครงการที่ 5 การสร้ างเครื อข่ายเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว (Cluster) ในกลุม่ เกาะทะเลอ่าวไทย
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรยั่งยืน และเกษตรอินทรี ย์
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การสร้ างเครือข่ ายเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งในชุมชน
โครงการที่ 1 การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่ 2 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้ านการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
โครงการที่ 3 การรวมกลุม่ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดการการท่องเที่ยว
โครงการที่ 4 การรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การกระจายรายได้ จากการท่ องเที่ยวสู่ชุมชนท้ องถิ่น
โครงการที่ 1 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้ านการจัดการที่พกั (Home stay) ร้ านอาหาร และ
บริการการท่องเที่ยว
โครงการที่ 2 การสร้ างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP)
โครงการที่ 3 การจัดตังธุ
้ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้ านการท่องเที่ยว (SME)
โครงการที่ 4 อบรมมัคคุเทศก์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โครงการที่ 5 การอบรมด้ านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โครงการที่ 6 อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้ าวจากภูมิปัญญาท้ องถิ่น
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงนิ เวศด้ านการเกษตร โดยเน้ นแนวคิดเกษตร
อินทรี ย์ เกษตรยั่งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 1 การอบรมวิธีคดิ จิตสํานึก อุดมการณ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตร
แบบเศรษฐกิจพอเพียงในเกาะพะงัน
โครงการที่ 2 อบรมการทําเกษตรอินทรี ย์ การทําปุ๋ยอินทรี ย์ สารปราบศัตรูพืช และวัชพืชธรรมชาติ
โครงการที่ 3 พัฒนาการใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นที่สามารถฟื น้ ฟูตวั เองได้ เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 4 พัฒนาการใช้ พลังงานสะอาดและไร้ มลภาวะ
โครงการที่ 5 สนับสนุนให้ รีสอร์ ท และโรงแรมบนเกาะพะงันใช้ ผลิตภัณฑ์จากการทําเกษตรอินทรี ย์
เพื่อบริ การลูกค้ า
โครงการที่ 6 ปรับระบบการผลิตการเกษตรให้ สอดคล้ องกับลักษณะพื ้นที่ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
โครงการที่ 7 จัดระบบการผลิตสินค้ าจากเกษตร
โครงการที่ 8 ลดการนําเข้ าผลผลิตจากภายนอกโดยเพิ่มการผลิตภายในท้ องถิ่นโดยชุมชน
โครงการที่ 9 พัฒนาการทําไร่นาสวนผสมเพื่อให้ เกิดความสมดุลในการทําเกษตร

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยืนที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1 ศึกษาข้ อมูลพื ้นฐาน และตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกาะพะงัน
2. เพื่ อศึกษาสภาพแวดล้ อมภายใน และภายนอกตลอดจนการวิเคราะห์ จุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะพะงัน
3. เพื่อ เสนอแนวทางการวางแผนพัฒ นาการท่อ งเที่ย วเชิง นิเ วศแบบบูร ณาการ
ที่เกาะพะงัน

ความสําคัญของการวิจัย
ผู้วิจยั จะได้ ผลการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว และแนวทางการจัดการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ เ กาะพะงัน จัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี แล้ ว นํ า ผลการศึก ษาที่ ไ ด้ เ ป็ นฐานข้ อ มูล ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนของเกาะพะงันต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะศึกษาประชากร 4 กลุม่ คือ
1. ภาครัฐ ได้ แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์ นโยบายและ
แผน จากสํ านักงาน ททท.ฯ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี นายอํ าเภอเกาะพะงัน เจ้ าหน้ า ที่
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเกาะพะงัน สํานักงานเกษตรอําเภอเกาะพะงัน องค์การ
บริ หารส่วนตําบลเกาะพะงัน และตําบลบ้ านใต้ และที่ทําการอุทยานแห่งชาติธารเสด็จเกาะพะงัน
2. ภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบธุรกิจด้ านการบริ การการท่องเที่ยวภายในเกาะพะงัน
และจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ได้ แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวภายในเกาะพะงัน
เช่น หอการค้ า จังหวัดสุราษฎร์ ธานี สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย บริ ษัท
นําเที่ยว บริ ษัทดํานํ ้า บริ ษัทเช่ารถ โรงแรม รี สอร์ ท และบังกะโล
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3. ประชาชนในพื ้นที่ ได้ แก่ ผู้ที่มีภมู ิลําเนาอยูใ่ นอําเภอเกาะพะงัน จํานวน 10, 720 คน
4. นักท่ องเที่ ย วชาวต่า งชาติที่ เ ดิน ทางมาท่ องเที่ ย วยัง แหล่ง ท่ องเที่ ยวภายใน
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี มีจํานวนทังสิ
้ ้น 46, 664 คน
2. การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั เลือกกลุม่ ตัวอย่างภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ จํานวนกลุม่ ละ 100 คน รวมจํานวนกลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 400 คน

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1. แบบสํารวจทรัพยากรท่องเที่ยว (Resource Audit) ของสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่ออนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
3. แบบสอบถามโดยสร้ างขึ ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การวางแผนยุทธศาสตร์ แบบบูรณาการ
นโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ ของจังหวัด โดยแบ่งเป็ นแบบสอบถาม 2 ชุด ดังนี ้
3.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 ความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรื อ
ผู้ประกอบการ และประชาชน เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน เป็ นการ
สํ า รวจความคิด เห็ น เกี่ ย วกับการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศแบบบูรณาการเพื่ อการวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนบนเกาะพะงัน แบ่งออกเป็ น 7 ตอน
3.2 แบบสอบถามชุดที่ 2 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เกี่ยวกับแนวทาง
ในการวางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะพะงัน แบ่งออกเป็ น 7 ตอน
วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. นําแบบสอบถามเสนอให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้ อง ความ
สมบูรณ์ของเนื ้อหา (Content Validity) แล้ วนําข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มาปรับปรุง
แก้ ไขแบบสอบถามนัน้
2. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ กบั กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 ราย จากกลุ่มตัวอย่าง
4 กลุม่ เพื่อตรวจสอบความเข้ าใจ ความหมาย เวลาที่ใช้ และการเข้ าถึงกลุ่มตัวอย่าง
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยเก็บข้ อมูลเพื่อให้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์โดยดําเนินการรวบรวมข้ อมูลโดยการสํารวจ
ข้ อมูลเบื ้องต้ น เก็บ ข้ อมูลของอําเภอ การตังถิ
้ ่นฐาน ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต การศึกษา การประกอบ
้ งหนังสือจาก
อาชีพ การคมนาคม และการสาธารณูปโภค และสร้ างความสัมพันธ์ ชุมชน หลังจากนันส่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ไปยังส่วนราชการต่างๆ เพื่อขอ
ความอนุเ คราะห์ ใ นการเก็ บข้ อ มูล ผู้วิ จัยเก็ บข้ อมูลตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่มได้ แก่
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ นักท่องเที่ยว และตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ รับ และเก็บข้ อมูล
เพิ่มเติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อให้ ครอบคลุมตามความมุง่ หมายของการวิจยั ที่กําหนดไว้

การจัดกระทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ รวบรวมแบบสอบถามตามที่กําหนดไว้ มาทําการตรวจสอบความถูกต้ องและ
สมบูรณ์ ของแบบสอบถาม แล้ วนําข้ อมูลมาบันทึก เพื่อประมวลผลด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป โดย
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ การหาค่าร้ อยละ (Percentage) การหาค่า
คะแนนเฉลี่ย (Means) และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้ แก่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทศกาล ประเพณี กิจกรรม วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทัง้
ภายใน และภายนอก (SWOT analysis) ของเกาะพะงัน ได้ แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกาะพะงัน ตลอดจนการมีส่วนร่ วมและบทบาท
หน้ าที่ของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเรื่ องของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยนํา
ค่าผลรวมสูงสุดของประชากรกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่มนํามาสร้ างเป็ นแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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ตอนที่ 1 สรุ ปผลการตรวจสอบทรัพยากร
ทรัพยากรหลักที่เป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของเกาะพะงันได้ แก่ ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล ได้ แ ก่ ชายหาด อ่ า ว และเกาะต่ า ง ๆ และทรั พ ยากรเทศกาลงานฟูล มูน ปาร์ ตี ้ เพราะ
ทรัพยากรดังกล่าวทัง้ 2 ประเภทเป็ นทรัพยากรหลักในการทําให้ เกาะพะงันมีช่ือเสียงเป็ นที่ร้ ู จกั ใน
ระดับนานาชาติ ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติได้ แก่ ป่ าไม้ นํ ้าตก และการดํานํ ้าดูปะการังจัดเป็ น
ทรั พ ยากรสนับ สนุน สํ า หรั บ การประเมิ น คุณ ภาพทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว ผู้วิ จัย ขอสรุ ป ว่ า
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลซึ่งเป็ นทรัพยากรหลักของเกาะพะงันที่ได้ มิได้ รับผลกระทบจากการ
พัฒนาการท่องเที่ ยวมากนัก ยกเว้ นหาดริ น้ ซึง้ ได้ รับผลกระทบจากการจัดงานฟูลมูนปาร์ ตีซ้ ึ่ง
ก่อให้ เกิดปั ญหาสิง่ แวดล้ อมและปั ญหาศีลธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม และสิ่งที่สร้ างขึ ้น และทรัพยากรประเพณี วิถีชีวิต
และงานเทศกาล ผู้วิจยั ขอสรุ ปว่า ทรัพยากรเหล่านี ้มีความสําคัญต่อชุมชนท้ องถิ่นเป็ นอย่างมาก
รวมทัง้ นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนทางด้ านจิตใจ และจรรโลงศีลธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์
ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ทรัพยากรกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็ นหลักคือ การดํานํ ้าดูปะการัง และการเดินป่ าศึกษา
ธรรมชาติ เพราะมี ธ รรมชาติป่ าไม้ และนํ า้ ตกที่ สมบูรณ์ อี ก ทัง้ นํ า้ ตกที่ เ กาะพะงัน แต่ล ะแห่ ง มี
ประวัติศาสตร์ อันยาวนาน เพราะฉะนัน้ นํ า้ ตกจึงไม่ได้ เ ป็ นเพี ยงแหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ
เท่านัน้ แต่ยงั เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทางประวัติศาสตร์ อีกด้ วย จึงสมควรที่จะได้ รับการจัดการดูแลอย่าง
ถูกต้ อง ส่วนทรัพยากรบริการที่โดดเด่นทีสดุ ก็คือที่พกั แรมที่อยูใ่ นภูมิทศั น์ที่สวยงามนัน่ เอง
ตอนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคนักท่องเที่ยว
ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างภาครัฐ สรุปผลได้ ว่า กลุม่ ตัวอย่างภาครัฐส่วนใหญ่เป็ น
ชาย มีช่วงอายุระหว่าง 25 – 34 ปี และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
อาชีพของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ รับราชการ ซึง่ มีรายได้ อยูร่ ะหว่าง 5,001 – 10,000 บาท
ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างภาคเอกชน สรุปผลได้ ว่า กลุม่ ตัวอย่างภาคเอกชนส่วน
ใหญ่เป็ นหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 35 – 44 ปี และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี อาชีพของกลุม่ ตัวใหญ่สว่ นใหญ่ คือ พ่อค้ า/นักธุรกิจ ซึง่ มีรายได้ อยู่ระหว่าง 10,001 –
20,000 บาท
ข้ อ มู ล ทั่ว ไปของกลุ่ ม ตัว อย่ า งภาคประชาชน สรุ ป ผลได้ ว่ า กลุ่ม ตัว อย่ า งภาค
ประชาชนส่วนใหญ่เป็ นหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 25 – 34 ปี และส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มี
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การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน ซึง่ มี
รายได้ อยูร่ ะหว่าง 5,001 – 10,000 บาท
ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างภาคนักท่องเที่ยว เป็ นกลุ่มที่สําคัญที่สดุ ของการท่องเที่ยว
สรุปผลได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่างภาคนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นหญิงมากกว่าเพศชาย แต่ไม่แตกต่างกัน
มากนักโดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 -24 ปี ซึง่ เป็ นกลุม่ เยาวชนที่ไม่มีรายได้ แต่เมื่อรวมช่วงอายุ
ระหว่าง 25 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี ซึง่ เป็ นกลุ่มวัยทํางานที่มีรายได้ พบว่า มีจํานวนมากกว่ากลุ่ม
แรก และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี รองลงมา ได้ แก่ ระดับ
ปวช. หรื อ ปวส. และปริ ญญาโท อาชีพของกลุม่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ คือ ธุรกิจส่วนตัว รองลงมา
มีจํานวนเท่ากัน คือ พนักงานบริ ษัทเอกชน และนักเรี ยนหรื อนักศึกษา สําหรับรายได้ ต่อเดือนของ
นักท่องเที่ยวกลุม่ ที่ใหญ่ที่สดุ มีรายได้ ตอ่ เดือนตํ่ากว่า 5, 000 USD รองลงมาคือกลุม่ นักท่องเที่ยวที่
มีรายได้ ตอ่ เดือน 5,001 – 10,000 USD และกลุม่ ที่ 3 เป็ นกลุม่ ท่องเที่ยวที่มีรายได้ สงู สุดมีรายได้
ต่อเดือนสูงกว่า 25,000 USD ต่อเดือนโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นชาวยุโรป รองลงมาเป็ นชาว
สหรัฐอเมริ กา และชาวเอเชีย ตามลําดับ
ลักษณะการมาท่องเที่ยวส่วนมากมาคนเดียว รองลงมา เดินทางมากับกลุ่มเพื่อนหรื อ
้
เพื่อนร่ วมงาน และเดินทางมากับครอบครัว โดยมีวตั ถุประสงค์การมาท่องเที่ยวทังทางธรรมชาติ
และการเข้ าร่ วมงานฟูลมูนปาร์ ตี ้ นักท่องเที่ยวส่วนมากพักที่บงั กะโล รองลงมา คือ โรงแรม และ
โฮมสเตย์ นักท่องเที่ยวได้ รับข้ อมูลข่าวสารมาจากเพื่อน และญาติ อินเตอร์ เน็ต และหนังสือพิมพ์
หรื อ วารสาร ตามลํา ดับ และมี ค วามต้ อ งการกลับ มาอี กครั ง้ เป็ นส่ว นใหญ่ มี ค่า ใช้ จ่ า ยในการ
เดินทางมาครัง้ นี ้ 2, 001 USD ขึ ้นไป
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยวที่เกาะพะงัน ทางด้ าน
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม กิจกรรม เทศกาล และการบริ การ ของกลุม่ ประชากร
ทัง้ 4 กลุม่ คือ
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเกาะพะงัน อันดับแรก คือ ชายหาด ได้ แก่ หาดริ น้
หาดท้ องนายปาน หาดแม่หาด หาดสน หาดยาว หาดสลัด และหาดบ้ านใต้ ซึง่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ที่สดุ อันดับ 2 คือ เกาะ ได้ แก่ เกาะพะงัน เกาะแตนใน เกาะม้ า
มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 คือ ป่ าไม้ ได้ แก่ อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะ
พะงัน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยสรุ ปแล้ วผู้วิจัยเห็นว่าชายหาดมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็นมากที่สดุ เนื่องจากมีความสวยงาม เงียบสงบ และเป็ นธรรมชาตินนั่ เอง
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งที่สร้ างขึ ้นของเกาะพะงัน อันดับแรก คือ วัด
ได้ แก่ วัดเขาถํ ้า วัดใน วัดโพธิ์ และวัดราษฎร์ เจริ ญ อันดับ 2 คือ ศาล ได้ แก่ ศาลเจ้ าแม่กวนอิม
และ อันดับ 3 คือ พระเจดีย์ ได้ แก่ พระเจดีย์ภเู ขาน้ อย โดยมีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ทังหมด
้
โดยสรุปแล้ วผู้วิจยั เห็นว่าวัดแต่ละวัดมีจดุ ดึงดูดที่แตกต่างกันออกไป ได้ แก่ วัดเขาถํ ้าเป็ นที่
นัง่ วิปัสสนาที่เงียบสงบ วัดในเป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สดุ ของเกาะพะงัน วัดโพธิ์เป็ นวัดที่มีชื่อเสียงในด้ าน
การอบสมุนไพร อบซาวน่า และนวดแผนโบราณของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนวัดราษฎร์ เจริญ
ก็เป็ นศูนย์รวมจิตใจที่สําคัญของชาวเกาะพะงันตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั
ทรัพยากรท่องเที่ยวประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาลของเกาะพะงัน อันดับแรก คือ งาน
ฟูลมูนปาร์ ตี ้ (Full moon Party) มีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยมากที่สดุ อันดับ 2 คือ ประเพณีลากพระ
ทางทะเล มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และ อันดับ 3 คือ การแข่งขันหาหอยกลม บ้ านหิน
กอง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ดังนันกิ
้ จกรรมฟูลมูนปาร์ ตี ้นับเป็ นจุดดึงดูดที่สําคัญ
ที่สดุ และทําให้ นกั ท่องเที่ยวหลายชนชาติหลากภาษาที่มีความใฝ่ ฝั นที่จะเดินทางมายังเกาะพะงัน
เพื่อมาร่วมงานฟูลมูนปาร์ ตี ้ จนทําให้ เกาะพะงันเป็ นที่ร้ ูจกั และมีชื่อเสียงไปทัว่ โลก
ทรัพยากรกิจกรรมการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน อันดับแรก คือ การดํานํา้ ดูปะการัง มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สดุ อันดับ 2 คือ การประมงพื ้นบ้ าน มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมาก และ อันดับ 3 คือ การเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เพราะเกาะพะงันมีปะการังที่คอ่ นข้ างอุดมสมบูรณ์ และสามารถดํานํ ้าได้ เกือบทุกหาดรอบ ๆ เกาะ
แต่ละจุดก็มีความหลากหลาย และความอุดมสมบูรณ์ของปะการัง และระบบนิเวศแตกต่างกันไป
ทรัพยากรการบริ การที่เหมาะสมของเกาะพะงัน อันดับแรก คือ มีโรงแรมที่พกั หรื อรี สอร์ ท
ที่ได้ มาตรฐาน มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก อันดับ 2 คือ มีบริการข้ อมูลและศูนย์ข้อมูล
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นักท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก และอันดับ 3 คือ มีบริ การด้ านการคมนาคม
ขนส่ง และการสื่อสารที่สะดวก มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก
(SWOT Analysis) ของเกาะพะงัน ได้ แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
จุดแข็งของเกาะพะงัน คือ มีเทศกาลฟูลมูลปาร์ ตี ้เป็ นที่ ร้ ู จักกันทั่วโลก มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่น เช่น
ชายหาดที่สวยงาม และนํ ้าตกที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน มีค่าเฉี่ยระดับความคิดอยู่ในระดับ
มาก และอันดับ 3 ได้ แก่ มีปะการังที่สวยงามและมีชื่อเสียงสําหรับการดํานํ ้าระดับโลก มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
จุดอ่อนของเกาะพะงัน คือ ขาดการจัดการด้ านขยะและนํา้ เสียอย่างถูกต้ อง มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ ขาดแหล่งนํ ้าในการทําการเกษตร มีคา่ เฉลี่ย
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ จะมีนกั ท่องเที่ยวมาเฉพาะในช่วง high season
เท่านัน้ มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
โอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน คือ พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในการดํานํ ้าระดับโลก มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาอันดับ 2 ได้ แก่ เป็ น
เป้าหมายและเชิงยุทธศาสตร์ ของจังหวัดในการพัฒนาสินค้ าและบริ การการท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวตามเส้ นทางการส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีคา่ เฉลี่ยระดับความคิดเห็นมาก
อุปสรรคของเกาะพะงัน คือ ปั ญหาการสนับสนุน และงบประมาณจากส่วนกลาง มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับ 2 ได้ แก่ สินค้ าเกษตรที่นําเข้ ามีราคาแพง มีคา่ เฉลี่ย
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ ปั ญหาสังคม ด้ านยาเสพติด และอบายมุข มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมาก
โดยสรุ ปแล้ ว จุดแข็งของเกาะพะงัน คือกิ จกรรมฟูลมูนปาร์ ตี ้ มีทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย มีความอุดมสมบูรณ์ และมีที่พกั ที่อยู่ในภูมิทศั น์ที่งดงาม สามารถพัฒนาเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับโลก แต่จุดอ่อนของเกาะพะงันคือมีปัญหาในเรื่ องของการจัดการสิ่งแวดล้ อมอยู่
มาก อีกทังยั
้ งยังขาดแหล่งนํ ้าในการทําการเกษตร และขาดการจัดการเรื่ องการท่องเที่ยวในด้ าน
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ส่วนโอกาสในการพัฒนาเกาะพะงัน คือความสามารถในการที่จะเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ เป็ นอย่างดี เพราะอยู่ในแผนของการพัฒนาการท่องเที่ยวด้ านต่าง ๆ ของทัง้
จัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี และการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย และอุป สรรคก็ คื อ ปั ญ หาเรื่ อ งการ
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สนับสนุน และงบประมาณจากส่วนกลาง ปั ญหาสังคม ปั ญหาเรื่ องสาธารณูปโภค และปั ญหา
เรื่ องการนําเข้ าสินค้ าจากภายนอกเพราะไม่สามารถผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภคได้ เองอย่างเพียงพอ
ทําให้ สินค้ าต่าง ๆ ภายในเกาะมีราคาแพงไปด้ วย โดยผู้วิจยั นําเสนอสรุ ปผลการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของเกาะพะงัน ในรูปแบบตารางดังนี ้
จุดแข็ง
จุดอ่ อน
1. มีเทศกาลฟูลมูลปาร์ ตี ้เป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่ โลก
1. ขาดการจัด การด้ า นขยะและนํ า้ เสี ย อย่ า ง
2. มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่น เช่น ชายหาด ถูกต้ อง
ที่ ส วยงาม และนํ า้ ตกที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ อัน 2. ขาดแหล่งนํ ้าในการทําการเกษตร
ยาวนาน
3. จะมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเฉพาะในช่ ว ง High
3. มีปะการังที่สวยงามและมีชื่อเสียงสําหรับการ season เท่านัน้
ดํานํ ้าระดับโลก
4. การบริ การการท่องเที่ยวยังขาดมาตรฐาน
4. มีรีสอร์ ทและบังกะโลในภูมิทศั น์ที่สวยงาม
5. การมี ส่วนร่ ว มในการจัดการการท่องเที่ ย ว
5. มี พื น้ ที่ เ กาะม้ า ที่ ไ ด้ รับ การรั บ รองเป็ นเกาะ ของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องยังมีอยูน่ ้ อย
เกษตรอินทรี ย์แห่งเดียวในประเทศไทย
มาก
6. ทรั พ ยากรป่ าไม้ ในพื น้ ที่ ถู ก ทํ า ลายจน
กลายเป็ นป่ าเสื่อมโทรมเป็ นจํานวนมาก
7. การลงทุ น ด้ านที่ พั ก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นของ
ชาวต่างชาติ
โอกาส
อุปสรรค
1. พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการดํา 1. ปั ญหาการสนับสนุน และงบประมาณจาก
ส่วนกลาง
นํ ้าระดับโลก
2. เป็ นเป้าหมายและเชิงยุทธศาสตร์ ของจังหวัด 2. สินค้ าเกษตรมีราคาแพง
3. ปั ญหาสังคม ด้ านยาเสพติด และอบายมุข
ในการพัฒนาสินค้ าและบริการการท่องเที่ยว
3. เป็ นแหล่งท่องเที่ยวตามเส้ นทางการส่งเสริ ม 4. ระบบสาธารณูปโภค และเส้ นทางการ
การท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คมนาคมไม่สะดวก
4. นโยบายรัฐบาลและจังหวัดสุราษฎร์ ธานีใน 5. ไม่สามารถผลิตสินค้ าอุปโภคบริ โภคได้ เอง
อย่างเพียงพอ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5. พัฒ นาเป็ นศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วด้ าน 6. การลงทุนจากชาวต่างชาติมาก
เกษตรอินทรี ย์
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการพัฒนาเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เพื่อก่อให้ เกิดความยัง่ ยืน
วิสยั ทัศน์ที่สําคัญที่สดุ ของเกาะพะงัน คือ เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับ 2 ได้ แก่ เกาะพะ
งันจะพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก อันดับ 3 ได้ แก่ เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ เข้ มแข็ง มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และสุดท้ ายอันดับ 4
ได้ แก่ เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งแก่
ชุมชนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อให้ ชมุ ชนสามารถพัฒนาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
จึงอาจสรุปได้ วา่ วิสยั ทัศน์ที่มีสําคัญที่สดุ คือ การท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อ
ปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้ ว่าเป็ นกุญแจสําคัญที่สามารถจะไปสู่ความสําเร็ จในการจัดการด้ านต่าง ๆ ใน
หัวข้ อรองลงไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ ของเกาะพะงัน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับความสําคัญดังนี ้ คือ
ยุทธศาสตร์ การปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้ องถิ่นซึ่งเคยอยู่ในอันดับ 4 กลับมาเป็ นแนวทางในการทําความปรารถนาที่จะให้
เกาะพะงันพัฒนาไปในทิศทางที่ดีที่สดุ ในอันดับ 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกาะพะงันเป็ นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมาตรฐานระดับโลกจากอันดับที่ 1 เป็ นอับดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ การใช้ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และการบริ หารจัดการ จากอันดับที่ 2 เป็ นอันดับ 3
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรอินทรี ย์ จาก
อันดับที่ 3เป็ นอันดับ 4
โดยสรุ ปจะเห็ นว่า ยุทธศาสตร์ การปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ
ทรั พยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปั ญญาท้ องถิ่ นอยู่ในอันดับ 1 ซึ่งไปในทิ ศทางเดี ยวกับ
วิสยั ทัศน์ อีกทัง้ ยุทธศาสตร์ ในลําดับรองลงไปมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับวิสยั ทัศน์
เช่นกัน
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่นมีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
โดยสรุปแล้ วมีอยู่ 4 กลยุทธ์ ตามลําดับดังนี ้ คือ กลยุทธ์ที่ 1 การปลุกจิตสํานึก มีโครงการ
ภายใต้ กลยุทธ์ตามลําดับดังนี ้ คือ โครงการที่ 1 ชาวเกาะพะงันอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูปะการัง โครงการ
ที่ 2 การอนุรักษ์ ป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศ ต้ นนํ ้า และลําธาร และโครงการที่ 3 การอบรมเพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชน กลยุทธ์ ที่ 2 การสร้ าง
จิตสํานึกด้ านศีลธรรม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีโครงการภายใต้ กลยุทธ์
ตามลําดับดังนี ้ คือ โครงการที่ 1 การรณรงค์เพื่อให้ เกาะพะงันเป็ นเกาะสีขาว เพื่อแก้ ไขปั ญหา
อาชญากรรม และยาเสพติด และโครงการที่ 2 การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย กลยุทธ์ที่ 3
การพัฒนาจิตใจ มีโครงการภายใต้ กลยุทธ์ ตามลําดับดังนี ้ คือ โครงการที่ 1 การอบรมเศรษฐกิจ
พอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรี ย์ตามแนวพระราชดําริ โครงการที่ 2 การอบรมภาวะ
ความเป็ นผู้นําให้ กับผู้นําชุมชน และโครงการที่ 3 การอบรมฝึ กปฏิบตั ิและพัฒนาจิตใจให้ กับ
เยาวชน และกลยุทธ์ที่ 4 การอนุรักษ์ และเสริมสร้ างวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว มีโครงการภายใต้
กลยุทธ์ ตามลําดับดังนี ้ คือ โครงการที่ 1 ฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมประเพณีท้องถิ่น คือ ประเพณีลากพระ
ทางทะเล โครงการที่ 2 ฟื น้ ฟูอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น แพทย์ทางเลือก และการทําสมุนไพร และ
โครงการที่ 3 สร้ างพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านของเกาะพะงัน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกาะพะงันเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มี
มาตรฐานระดับโลก มีคา่ เฉลี่ยระดับความคิดเห็นมาก
โดยสรุ ป แล้ ว มี อ ยู่ 4 กลยุ ท ธ์
ตามลํ า ดับ ดัง นี ้ คื อ กลยุ ท ธ์ ที่ 1 การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม มีโครงการภายใต้ กลยุทธ์ ตามลําดับดังนี ้ คือ โครงการที่ 1
การจัดการคุณภาพนํ ้า การจัดการขยะ และการบําบัดนํ ้าเสียอย่างยัง่ ยืนบนเกาะพะงัน ในแหล่ง
ุ ภาพดีเพื่อเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว โครงการที่ 2 การปรับปรุ งซ่อมแซมถนนรอบเกาะให้ มีคณ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โครงการที่ 3 การจัดระเบียบการจอดเรื อ และการทอดสมอทางทะเลบริ เวณ
ชายฝั่ ง และเกาะต่างๆ โครงการที่ 4 การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียงตามแหล่งท่องเที่ยว และ
โครงการที่ 5 การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับของพื ้นที่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน ส่วน
กลยุทธ์ ที่ 2 การใช้ ประโยชน์ที่ดิน (Land use) แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ โครงการที่ 1 การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางทะเล การพื ้นฟูทะเล ปะการัง
และชายหาด โครงการที่ 2 การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การพื ้นฟูพื ้นที่ป่า และป่ าชาย
เลน โครงการที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โครงการที่ 4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
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นิเวศและการปรั บปรุ งภูมิทัศน์ โครงการที่ 5 การแบ่งพืน้ ที่ เป็ นเขต (zoning) เพื่อใช้ ในการ
ท่องเที่ยว และโครงการที่ 6 พัฒนาพื ้นที่เกษตร และการทําเกษตรกรรมให้ มีมากขึ ้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ การใช้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการ
บริ หารจัดการ มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
โดยสรุ ปแล้ วมีอยู่ 3 กลยุทธ์ ตามลําดับดังนี ้ คือ กลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒนาสินค้ า และการ
ผลิตสินค้ าเพื่อการท่องเที่ยว มีโครงการภายใต้ กลยุทธ์ ตามลําดับดังนี ้ โครงการที่ 1 การสร้ าง
มาตรฐานที่ พักแรม และร้ านอาหาร โครงการที่ 2 การสร้ างมาตรฐานด้ านการบริ การทางแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ปั๊ มนํ ้ามัน และห้ องนํ ้า โครงการที่ 3 สร้ างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่ 4 การสร้ างมาตรฐานด้ านความปลอดภัยของกิจกรรมการท่องเที่ยว โครงการที่ 5 การ
เชื่อมโยงเส้ นทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยว และโครงการที่ 6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแนวทางใหม่ และ
ประชาสัมพันธ์ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มีโครงการภายใต้ กลยุทธ์
ตามลําดับดังนี ้ โครงการที่ 1 การวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ การรักษา
และเสริ มสร้ างจุดแข็งของการท่องเที่ยวเกาะพะงัน โครงการที่ 2 การสร้ างระบบการบริ หารจัดการ
้ กรกลางเพื่อบริ หารจัดการการท่องเที่ยวเกาะพะงันแบบ
นักท่องเที่ยว โครงการที่ 3 การจัดตังองค์
บูรณาการ โครงการที่ 4 การสร้ างระบบฐานข้ อมูลด้ านการท่องเที่ยวเกาะพะงัน และโครงการที่ 5
การแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเน้ นการลงทุนของชาวไทยให้ มีมากขึ ้น และ
กลยุทธ์ ที่ 3 การจัดการด้ านการตลาด มีโครงการภายใต้ กลยุทธ์ ตามลําดับดังนี ้ โครงการที่ 1 การ
สร้ างภาพลักษณ์ (Image) และแบรนด์ (Branding) เกาะพะงันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
โครงการที่ 2 การวางแผนด้ านการตลาดแบบครบวงจร โครงการที่ 3 การศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยว
เป้าหมาย และสร้ างกลยุทธ์ ในการแข่งขัน โครงการที่ 4 การจัดประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย
เกาะพะงันโดยสร้ างเวบไซต์รวมเพื่อขายตรง และโครงการที่ 5 การสร้ างเครื อข่ายเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว (Cluster) ในกลุม่ เกาะทะเลอ่าวไทย
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ ยืน
และเกษตรอินทรี ย์ มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
โดยสรุ ปแล้ วมีอยู่ 3 กลยุทธ์ ตามลําดับดังนี ้ คือ กลยุทธ์ที่ 1 การสร้ างเครื อข่ายเพื่อสร้ าง
ความเข้ มแข็งในชุมชน มีโครงการภายใต้ กลยุทธ์ ตามลําดับดังนี ้ โครงการที่ 1 การส่งเสริ มการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว โครงการที่ 2 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้ านการ
จัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ โครงการที่ 3 การรวมกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องในการจัดการการ
ท่องเที่ยว และโครงการที่ 4 การรั กษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลยุทธ์ ที่ 2 การกระจาย
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รายได้ จากการท่องเที่ยวสูช่ มุ ชนท้ องถิ่น มีโครงการภายใต้ กลยุทธ์ ตามลําดับดังนี ้ โครงการที่ 1 การ
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้ านการจัดการที่พกั (Home stay) ร้ านอาหาร และบริ การการท่องเที่ยว
โครงการที่ 2 การสร้ างผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น (OTOP) โครงการที่ 3 การจัดตัง้ ธุรกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อมด้ านการท่องเที่ยว (SME) โครงการที่ 4 อบรมมัคคุเทศก์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โครงการที่
5 การอบรมด้ านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และโครงการที่ 6 อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้ าวจากภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ น และกลยุท ธ์ ที่ 3 การพัฒนาการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศด้ า น
การเกษตร โดยเน้ นแนวคิดเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง มี
โครงการภายใต้ กลยุทธ์ ตามลําดับดังนี ้โครงการที่ 1 การอบรมวิธีคิด จิตสํานึก อุดมการณ์เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเกาะพะงัน โครงการที่ 2 อบรมการ
ทําเกษตรอินทรี ย์ การทําปุ๋ยอินทรี ย์ สารปราบศัตรู พืช และวัชพืชธรรมชาติ โครงการที่ 3 พัฒนาการ
ใช้ ทรั พ ยากรท้ องถิ่ น ที่ ส ามารถฟื ้น ฟู ตัว เองได้ เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ โครงการที่ 4
พัฒนาการใช้ พลังงานสะอาดและไร้ มลภาวะ โครงการที่ 5 สนับสนุนให้ รีสอร์ ท และโรงแรมบนเกาะ
พะงันใช้ ผลิตภัณฑ์ จากการทํ าเกษตรอินทรี ย์เพื่อบริ การลูกค้ า โครงการที่ 6 ปรับระบบการผลิต
การเกษตรให้ สอดคล้ องกับลักษณะพื ้นที่ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น โครงการที่ 7 จัดระบบการผลิต
สินค้ าจากเกษตร โครงการที่ 8 ลดการนําเข้ าผลผลิตจากภายนอกโดยเพิ่มการผลิตภายในท้ องถิ่น
โดยชุมชน และโครงการที่ 9 พัฒนาการทําไร่นาสวนผสมเพื่อให้ เกิดความสมดุลในการทําเกษตร
ตอนที่ 5 ทัศนคติเกี่ยวกับการมีสว่ นร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณา
การอย่างยัง่ ยืนของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ภาคประชาชน ภาครัฐ และผู้ประกอบการ ใน
ฐานะที่เป็ นส่วนหนึง่ ของเกาะพะงัน ดังนี ้
ด้ านการจัดการคมนาคม และสาธารณูปโภค ภาครัฐ และภาคเอกชนมีความคิดเห็น
ตรงกันว่าการมีส่วนร่ วมในการการปรับปรุ งถนน และพัฒนาเส้ นทางการเดินทางไปยังเกาะอื่น ๆ
ให้ เชื่ อมโยงถึงกัน มี ความสําคัญที่ สุด ในขณะที่ ภาคประชาชนเห็ นว่าการมี ส่วนร่ วมในการเร่ ง
พัฒนาปรับปรุ งสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ในแหล่งท่องเที่ยวมีความสําคัญ
ที่ สุด ดังนัน้ การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเที่ ยวเชิงนิเวศ ด้ านการจัดการคมนาคม และ
สาธารณูปโภค อันดับ 1 คือ การปรับปรุ งถนนและพัฒนาเส้ นทางการเดินทางไปยังเกาะอื่น ๆ ให้
เชื่อมโยงถึงกัน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับ 2 คือ การเร่ งพัฒนาปรับปรุ งสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ในแหล่งท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยความเห็นอยูใ่ นระดับมาก
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ด้ านการจัดการด้ านที่พกั และร้ านอาหาร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความ
คิดเห็นพร้ องต้ องกันว่าการมีสว่ นร่วมในการจัดการด้ านสถานที่พกั และร้ านอาหารในเกาะพะงันให้
มีความสะอาด และปลอดภัยเพิ่มมากขึ ้น เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
อันดับ 2 ได้ แก่ การพัฒนาที่พกั แรมให้ มีความหลากหลายมีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน
ด้ านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ภาครัฐ และภาคเอกชนมีความคิดเห็นตรงกันว่าการมี
ส่วนร่ วมในการจัดการด้ านการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพแก่นกั ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มี
ความสําคัญที่สดุ ในขณะที่ภาคเอกชนเห็นว่าการมีสว่ นร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มีความสําคัญที่สดุ และทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความคิดเห็นพร้ องต้ องกันว่า
การมีสว่ นร่วมในการให้ ความรู้ และการสื่อความหมายแก่นกั ท่องเที่ยวมีความสําคัญน้ อยที่สดุ แต่โดย
สรุ ปแล้ วการมีส่วนร่ วมด้ านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว พบว่า การจัดการด้ านการให้ บริ การที่ มี
คุณภาพแก่นกั ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก อันดับ 2 ได้ แก่ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
และอันดับ 3 ได้ แก่ การให้ ความรู้ และการสื่อความหมายแก่นกั ท่องเที่ยว มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก
ด้ านการจัดการด้ านกิจกรรม ภาครัฐมีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่ วมในการการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น นําชมนํา้ ตกแห่งประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมฟื ้นฟูวิถีชีวิตชาวบ้ านมี
ความสํา คัญที่ สุด ภาคเอกชน และประชาชนเห็น ว่าการมีส่วนร่ วมในการการจัดกิ จกรรมทาง
ธรรมชาติ และผจญภัยมีความคิดเห็นมากที่สดุ แต่โดนสรุ ปแล้ ว การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้ านการจัดการด้ านกิจกรรม พบว่า การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น นําชม
นํ ้าตกแห่งประวัตศิ าสตร์ จัดกิจกรรมฟื น้ ฟูวิถีชีวิตชาวบ้ าน เป็ นอันดับ 1 มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก อันดับ 2 ได้ แก่ การจัดกิจกรรมทางธรรมชาติ และผจญภัยมีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก
ด้ านการบริ การ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมี
ความคิดเห็นค่อนข้ างไปในทิศทางเดียวกันว่าการมีส่วนร่ วมในด้ านการให้ บริ การด้ านความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สิน เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ อันดับ 2 ได้ แก่ การ
จัดการสถานพยาบาล โรงพยาบาล อนามัย หรื ออาสาสมัครด้ านสาธารณบรรเทาภัย มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ การให้ ข้อมูลแก่นกั ท่องเที่ยว ณ ศูนย์ท่องเที่ยวต่าง ๆ มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
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ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ภาครั ฐควรมี บทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
ได้ แก่ ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาฟื น้ ฟู อนุรักษ์ แหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรม เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ อันดับ 2 ได้ แก่ การ
กําหนดนโยบาย และแผนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการลงทุนด้ านสาธารณูปโภค มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้ างระบบ
ฐานข้ อมูล และเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทําแผนยุทธศาสตร์ ด้านการตลาดด้ านการ
ท่องเที่ยวของเกาะพะงัน มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ภาคเอกชนควรมีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืน
ได้ แก่ ภาคเอกชนควรมีส่วนร่ วมในการสร้ างภาพลักษณ์ และ Branding เกาะพะงันในระดับ
นานาชาติ เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ อันดับ 2 ได้ แก่ ให้ ความ
ร่ วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรการท่องเที่ยว และสนับสนุนการกระจายรายได้ จากการ
ท่องเที่ยวสูช่ มุ ชน มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ และอันดับ 3 ได้ แก่ ให้ ความร่วมมือ
กับภาครั ฐ และประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ ยวที่ ไม่ขัดต่อศีลธรรม ลดอาชญากรรม ลด
ปั ญหายาเสพติด และเสริ มสร้ างสุขภาพอนามัยที่ดี มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ภาคประชาชนควรมีบทบาทในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่าง
ยั่ง ยื น ได้ แก่ ภาคประชาชนควรดูแลรั ก ษาทรั พยากรธรรมชาติ และอนุรัก ษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนบนเกาะพะงัน เป็ นอันดับ 1 มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ
อันดับ 2 ได้ แก่ สร้ างมูลค่า และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการทําเกษตรปลอดสารพิษ เกษตร
พอเพียง และเกษตรอินทรี ย์ มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และอันดับ 3 ได้ แก่ ให้ ความ
ร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ลดอาชญากรรม
ลดปั ญหายาเสพติด และเสริ มสร้ างสุขภาพอนามัยที่ดี มีคา่ เฉลี่ยความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ตอนที่ 7 แรงจูงใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเกาะพะงัน จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
สามารถสรุปผลได้ ดงั ต่อไปนี ้
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มากที่สดุ เป็ นอันดับ 1 คือ ร่ วมเทศกาลฟูลมูนปาร์ ตี ้ที่หาดริ น้
อันดับ 2 คือ ต้ องการหาประสบการณ์ชีวิตแปลกใหม่ และชมความงดงามของหาดทราย เกาะแก่ง
ต่าง ๆ ที่ยงั คงความเป็ นธรรมชาติไม่ถกู ทําลายไปมากนัก เป็ นอันดับ 3 โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ทังหมด
้

271

สรุ ปข้ อเสนอแนะ
จากข้ อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกาะพะงัน ซึง่ ได้ รับมาจากภาค
ส่วนต่าง ๆ สามารถที่จะสรุปเป็ นแต่ละภาคส่วนในด้ านของทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อม
ด้ านสังคม ด้ านเศรษฐกิจ และจิตใจได้ ดงั นี ้ คือ
ภาครั ฐ
ด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม ภาครั ฐ เสนอแนะว่ า ควรดู แ ลรั ก ษา
สิ่งแวดล้ อม โดยการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพให้ มีมากขึ ้น ใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่รักษาสิ่งแวดล้ อม ห้ ามตัดไม้ ทําลายป่ าพร้ อมทัง้ ส่งเสริ มการ
ปลู ก ป่ าให้ มี ม ากขึ น้ เพื่ อ เป็ นการอนุ รั ก ษ์ ต้ นนํ า้ ลํ า ธารที่ สํ า คั ญ อี ก ทั ง้ ต้ องมี ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติดัง กล่าวควบคู่ไปกับ ทรั พ ยากรทางวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ให้ คงอยู่ ควรมี ก าร
ปรับปรุงถนน และสร้ างเส้ นทางเชื่อมโยงที่ได้ มาตรฐานระหว่างเกาะสมุย-เกาะพะงัน-เกาะเต่า-หมู่
เกาะอ่างทอง ที่สําคัญควรมีการแปรรู ปสินค้ าที่เป็ นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเสริ มสร้ างเอกลักษณ์
ให้ กับเกาะพะงัน ในด้ านสังคม ควรมีการอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ กับ
ประชาชนมากขึ ้นโดยต้ องให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน มีการบังคับ
ใช้ กฎหมายอย่างจิงจังเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทังประชาชน
้
และนักท่องเที่ยว
รวมถึงบังคับกฎหมายในการควบคุมการก่อสร้ าง และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ เป็ นไปอย่าง
ถูกต้ อง ในด้ านเศรษฐกิจ จัดให้ มีคณะกรรมการการท่องเที่ยวของเกาะพะงันกําหนดผู้รับผิดชอบ
ด้ านต่าง ๆ อย่างชัดเจน อีกทังทุ
้ กภาคส่วนต้ องมีส่วนร่ วมในการพัฒนา และมีการวางแผนและ
บูรณาการแหล่งท่องเที่ยวให้ ได้ มาตรฐาน ส่งเสริ มการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้ การท่องเที่ยวเป็ น
เครื่ องมือในการอนุรักษ์ และสร้ างเครื อข่ายเยาวชน และชุมชนเพื่อใช้ ในการจัดการการท่องเที่ยว
โดยควรมีการอบรมเจ้ าหน้ าที่ด้านการท่องเที่ยวให้ มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ที่
สําคัญภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรมีการสนับสนุนอย่างจริ งจังและต่อเนื่องโดยต้ องมีการ
เตรี ยมความพร้ อมทังในด้
้ านงบประมาณและบุคลากร หลังจากนันต้
้ องมีการประชาสัมพันธ์เกาะ
พะงันให้ เป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น
ภาคเอกชน
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม ภาคเอกชนมีข้อเสนอแนะว่าควรเน้ นเรื่ อง
การรักษาความสะอาด และปรับปรุงสิง่ อํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวโดยต้ องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการการท่องเที่ยวดังกล่าว ภาคเอกชนเสนอแนะให้ มีการการดูแล
เรื่ องการคมนาคมอย่างจิงจัง ได้ แก่ การขับขี่ยาพาหนะต่าง ๆ ทังบนบก
้
และในทะเลให้ มีความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย ควบคุมเส้ นทางโดยสารเรื อ และตารางเวลาเรื อให้ ตรงตามเวลาที่กําหนด และ
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การพัฒ นาปรั บ ปรุ ง สาธารณูป โภค สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกต่ า ง ๆ และป้ ายบอกทิ ศ ทางเพื่ อ
พัฒนาการท่องเที่ ยวให้ มีคุณภาพมากขึน้ ที่ สําคัญภาคเอกชนต้ องการให้ โครงการนํ าร่ องของ
โรงแรม และรี สอร์ ทในเกาะพะงันที่ใช้ พลังงานทดแทนแบบเกาะสมุย และมีการสร้ างระบบความ
น่าเชื่อถือด้ านสิง่ แวดล้ อมสําหรับที่พกั แรมเชิงอนุรักษ์ บนเกาะพะงันเพื่อพัฒนามาตรฐานที่พกั แรม
บนเกาะพะงันสู่มาตรฐานสากลมากขึ ้น ในด้ านสังคม ภาคเอกชนต้ องการให้ ตํารวจเข้ ามาดูแล
ความปลอดภัยของงานปาร์ ตี ้ต่างๆให้ มากขึ ้น เพื่อลดปั ญหาการทะเลาะวิวาทของนักท่องเที่ยว ใน
ด้ านเศรษฐกิจเสนอแนะให้ มีจดั ตังองค์
้ กรกลางเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีอํานาจบัญชาการ
ผู้ที่มีหน้ าที่ปฏิบตั ิให้ รักษากฎหมาย โดยรัฐควรสบับสนุนงบประมาณเพื่อสร้ างแผนยุทธศาสตร์
ด้ านการตลาด กําหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม ทําการ
ประชาสัมพันธ์ และดูแลในเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง สุดท้ ายในด้ านจิตใจเสนอแนะให้ ประชาชนมี
นํ ้าใจต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปลูกฝั งจิตสํานึก และจัดอบรมผู้นําท้ องถิ่นเพื่อลดอาชญากรรม
ยาเสพติดอย่างจริงจัง
ภาคประชาชน
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อม ภาคประชาชนเสนอแนะว่าการพัฒนาต้ องไปใน
ทิศทางที่มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อมให้ น้อยที่สดุ พัฒนาแหล่งศิลปกรรมให้ เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยว และควรมีการสนับสนุน และเพิ่มพื ้นที่การทําไร่ ทํานา ทําสวน และปลูกผักตาม
แนวคิดของเกษตรอินทรี ย์ หรื อเกษตรปลอดสารพิษเพื่อให้ เพียงพอต่อการบริ โภค และลดการนําเข้ า
สินค้ าเกษตรเหล่านี ้จากภายนอกเกาะ ในด้ านสังคมประชาชนเสนอแนะว่าความเพิ่มการรักษาความ
ปลอดภัยทังแก่
้ นกั ท่องเที่ยว และผู้ที่มาทําธุรกิจ ในด้ านเศรษฐกิจต้ องการให้ มีการประชาสัมพันธ์
เกาะจุดเด่นของพะงันให้ เป็ นที่ร้ ู จักให้ มากขึ ้น และควบคุมราคาสินค้ าไม่ให้ แตกต่างจาบนฝั่ งมาก
เกินไป ในด้ านจิตใจประชาชนเสนอแนะให้ มีการปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติดมากขึ ้น
นักท่ องเที่ยว
ด้ านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม นักท่องเที่ ยวเสนอแนะให้ รักษาความเป็ น
ธรรมชาติให้ เป็ นอย่างเดิมหรื อมากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ ไม่พฒ
ั นาเป็ นแบบเกาะภูเก็ต และเกาะส
มุย รักษาความสะอาดหลังจากการจัดงานฟูลมูนปาร์ ตี ้ รักษาคุณภาพของแนวปะการัง ชายหาด นํ ้า
ทะเล ป้องกันการทําลายป่ าไม้ ปรั บปรุ งระบบบําบัดนํา้ เสีย และปรั บปรุ งโครงสร้ างพื น้ ฐานด้ าน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ อีกทังควรมี
้
การสนับสนุนการพัฒนาสินค้ าท้ องถิ่น เพื่อลดการนําเข้ าสินค้ าจาก
ภายนอก เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ จากมะพร้ าว พัฒนาที่พักแรมเชิงเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรภายในเกาะพะงัน ในอนาคตควรมีการกําหนดเส้ นทางการดํานํ ้า และการเดินเรื อยอร์ ชเชื่อม
โยงหมูเ่ กาะอ่างทอง เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน ในด้ านสังคมนักท่องเที่ยวเที่ยวเสนอแนะให้
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เพิ่มมาตรการ และคุณภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้ มากขึ ้น มีการบังคับ
ใช้ กฎหมายอย่างจิงจัง มีการอบรมการรักษาความปลอดภัยให้ กบั ประชาชนในพื ้นที่อย่างต่อเนื่อง ใน
ด้ านเศรษฐกิ จเสนอแนะให้ มี การจัดต้ องกองทุนเพื่ อการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ และรั กษา
สิ่งแวดล้ อม และรักษาเกาะพะงันให้ มีเอกลักษณ์ เป็ นของตัวเอง อย่าทําให้ เหมือนกับเกาะสมุย
และเกาะเต่า อีกทังควรมี
้
การจัดรูปแบบการท่องเที่ยวกลางคืนให้ เป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อให้
สร้ างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม เช่น ลดการจัดงานปาร์ ตี ้คืนอื่น ๆ ลงเหลือแค่พระจันทร์
เต็มดวง ที่สําคัญเสนอแนะให้ เพิ่มการลงทุนของชาวไทย โดยเฉพาะประชาชนท้ องถิ่นให้ มีมากขึ ้น
และสร้ างมาตรฐานที่พกั แรมบนเกาะพะงันให้ เป็ นมาตรฐานในระดับสากล

อภิปรายผล
การวิจยั ค้ นคว้ า เรื่ อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ผู้วิจยั ขออภิปรายผลดังต่อไปนี ้
การอภิปรายผลการตรวจสอบทรัพยากร
จากผลจํ า แนกรายการทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย วสามารถอภิ ป รายผลเกี่ ย วกับ ทรั พ ยากร
ท่องเที่ยวของเกาะพะงันได้ ดงั ต่อไปนี ้ คือ กิจกรรมฟูลมูนปาร์ ตี ้เป็ นทรัพยากรที่มีความโดดเด่นมาก
ที่สุดในเกาะพะงัน เป็ นกิจกรรมที่ทําให้ เกาะพะงันเป็ นที่ร้ ู จักไปทั่วโลก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่
เดินทางมาด้ วยจุดประสงค์นีเ้ ป็ นสําคัญ และยังมีส่วนในการหมุนเวียนเศรษฐกิจของเกาะเป็ น
อย่า งมาก ในส่ว นของทรั พ ยากรธรรมชาติท างทะเล มี ความโดดเด่น มาก เพราะมี ช ายหาดที่
สวยงาม นํ ้าทะเลที่สะอาด และมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปในแต่ละชายหาด ที่สําคัญยังคงมี
ความเป็ นธรรมชาติอยู่ค่อนข้ างมาก ทรัพยากรป่ าไม้ มีความสําคัญในแง่ของการอนุรักษ์ พนั ธ์ ไม้ ที่
้ งมีนํ ้าตกที่มี
หายากไว้ หลายชนิด เหมาะสําหรับการพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ได้ ในระดับชาติ อีกทังยั
ประวัติศาสตร์ อันยาวนานหลายร้ อยปี อยู่ร่วมกับแหล่งทางวัฒนธรรมที่ สร้ างขึน้ อี กหลายแห่ง
สามารถพัฒนาการเป็ นท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกับการท่องเที่ ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่ควบคู่ไป
ด้ วยกัน ในส่วนของกิจกรรมการดํานํ ้าดูปะการัง เป็ นกิจกรรมที่โดดเด่นเพราะสามารถดํานํ ้าได้
เกื อ บทุก หาดรอบ ๆ เกาะพะงัน ตลอดทัง้ ปี และการเดิ น ป่ าศึก ษาธรรมชาติ เ ป็ นกิ จ กรรมที่ มี
ความสําคัญในการส่งเสริ มการอนุรักษ์ ธรรมชาติด้านระบบนิเวศป่ าไม้ เป็ นอย่างมาก การบริ การที่
้ ่ในภูมิทศั น์ที่สวยงามในทุกจุดของเกาะพะงัน
โดดเด่นคือการมีที่พกั แรมที่ได้ มาตรฐาน และตังอยู
อีกทัง้ ที่พักแรมแต่ละแหล่งยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริ มในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้ อมเป็ นอย่างดี
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การอภิปรายผลเรื่องข้ อมูลทั่วไปของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักท่ องเที่ยว
ผู้วิจยั ขออภิปรายผลเกี่ยวกับกลุม่ ตัวอย่างของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ซึง่
เป็ นภาคสนับสนุน (Supply site) และนําเสนอสินค้ า และบริ การด้ านการท่องเที่ยว จึงควรมีการ
ประสานงานกันอย่างใกล้ ชิดมากขึ ้น เพื่อให้ ผ้ ูที่เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายได้ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนทัง้ 4 ระดับ ได้ แก่ การมีส่วนร่ วมระดับการตัดสินใจ การมีส่วนร่ วมระดับการ
วางแผน การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการด้ านการพัฒนาการท่องเที่ยว และการมีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน (เอกสารประกอบการสอน สถาบันพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2549) สําหรับกลุม่ ตัวอย่างภาคนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็ น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีทงเพศหญิ
ั้
ง และเพศชายนิยมมาท่องเที่ยวพอ ๆ กัน ซึง่ ข้ อมูลนี ้จะมา
กําหนดการวางแผนสร้ างสินค้ า และบริ การเพื่อสนองความต้ องการของลูกค้ าทัง้ 2 เพศได้ เช่น การ
สร้ าง Package tour ด้ านการท่องเที่ยวผจญภัย กีฬาทางนํ ้า การดํานํ ้า การตกหมึก การเดินป่ า และ
การท่องเที่ ยวสวนเกษตร สําหรั บนักท่องเที่ ยวชาย และการท่องเที่ ยวเชิ งสุขภาพ การนวดแผน
โบราณ การทําสปา แพทย์แผนไทย บทเรี ยนด้ านการปรุ งอาหารไทย สําหรับนักท่องเที่ยวเพศหญิง
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 24- 44 ปี มีรายได้ 5,001 ถึง 25,000 USD ผู้วิจยั ขออภิปราย
ว่าข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ เหล่านี ้สามารถนํามาพิจารณาประกอบการเตรี ยมสินค้ า และบริ การ
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในตลาดที่แตกต่างกัน ซึง่ ในปั จจุบนั ตลาดส่วนใหญ่เป็ นพวก Backpacker
ที่มีรายได้ ตํ่า ดังนันในอนาคตจึ
้
งควรมีแผนการตลาดเพื่อยกระดับเกาะพะงันขึ ้นเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติทางทะเล เพื่อสนองตอบความต้ องการของกลุ่มตลาดเป้าหมายในระดับสูง (Highend Market) จากตลาดต่างชาติ เพื่อเพิ่มค่าใช้ จ่ายต่อหัวให้ อยู่ในระดับทีสามารถแข่งขันได้ กบั หมู่
เกาะที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้ ว เช่น หมู่เกาะมัลดีฟ (แผนการตลาดการท่องเที่ยว ประจําปี 2551
หน้ า 4) ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญชาติของกลุม่ ตลาดเป้าหมาย ตลาดหลักได้ แก่ กลุม่ นักท่องเที่ยวจาก
สหภาพยุโรป ซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักร เนเธอร์ แลนด์ และฝรั่งเศส และนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี ้มี
แนวโน้ มที่จะเป็ นนักท่องเที่ยวพํานักระยะยาว (long stayed) ในอนาคตควรพัฒนาสินค้ า และ
บริ ก ารเพื่ อ สนองตอบความต้ องการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี ้ โดยในช่ ว งฟู ล มู น ปาร์ ตี ้ จะมี
นักท่องเที่ยวมาจากเกาะสมุย และเกาะอื่น ๆ เป็ นจํานวนมาก ผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า ควรแสวงหา
แนวทางการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มาพํานักที่เกาะพะงันนานมากขึ ้น โดยใช้ ความเป็ นธรรมชาติของ
เกาะพะงันในการดึงดูดนักท่องเที่ ยวจากเกาะสมุยได้ เพราะเกาะสมุยไม่มีความเป็ นธรรมชาติ
เหลืออยูแ่ ล้ ว
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การอภิปรายผลทรั พยากรท่ องเที่ยว
ความโดดเด่ น และจุ ด ดึ ง ดูด ของทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องเกาะพะงัน อยู่ ที่ ค วามมี
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ได้ แก่ หาดริ น้ หาดท้ องนายปาน หาดแม่หาด หาดสน หาดยาว หา
สลัด และหาดบ้ านใต้ ผู้วิจยั จึงมีความเห็นว่า เกาะพะงันสามารถที่จะพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติทางทะเลระดับโลกได้ โดยการสร้ างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว และที่พกั แรมเพื่อสร้ างตรา
สินค้ า (Branding) ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในตลาดโลกระเดียวกับเกาะสมุย และภูเก็ตโดยเน้ นความแตกต่าง
ที่จะไม่พฒ
ั นาให้ เป็ น resort city แต่เน้ นที่การอนุรักษ์ ความเป็ นธรรมชาติ เพื่อสร้ างสินค้ า และ
บริ การที่ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ตามข้ อเสนอแนะของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ อนึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นของเกาะพะงัน ได้ แก่ ป่ าดิบชื ้นบริ เวณนํ ้าตกธารเสด็จ ซึง่ มีพืชพรรณ
หลากหลายชนิด มีกล้ วยไม้ ที่มีลําต้ นใหญ่ที่สดุ คือ ว่านเพชรหึง และว่านหางช้ าง และภายในป่ า
ยังมีสตั ว์ป่า และนกนานาชนิดอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก เพราะฉะนันภาพลั
้
กษณ์ของเกาะพะงันจึง
สมควรยกระดับให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางบกที่ยงั มิได้ ถูกทําลาย โดยสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากตลาดที่มีภมู ิอากาศหนาวเย็นให้ เข้ ามาศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
ป่ าเขตศูนย์สตู ร ผู้วิจยั จึงขอสรุ ปการอภิปรายด้ านทรัพยากรธรรมชาติของเกาะพะงันว่าควรที่จะ
พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทงทางบก
ั้
และทางทะเลที่โดดเด่นที่สดุ ในภูมิภาคเอเชีย
ั ้ าเป็ นต้ อง
ตะวันออกเฉียงใต้ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่าการที่วิสยั ทัศน์ดงั กล่าวจะเป็ นจริ งได้ นนจํ
มีการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เกาะพะงันเพื่อให้ เกิดความ
ยัง่ ยืน ซึง่ จะเป็ นการสอดคล้ องกับสาระสําคัญ 3 ประการของแผนการตลาดการท่องเที่ยว ประจําปี
2551 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ แก่ กรอบนโยบายรัฐบาลเน้ นการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
และธรรมชาติ กรอบนโยบายของคณะกรรมการการท่องเที่ยว เน้ นที่ความเข้ มแข็งของ brand และ
เอกลักษณ์ของประเทศไทย และกรอบยุทธศาสตร์ การส่งเสริ มการท่องเที่ยวในระยะ 5 ปี ของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2550-2554) ซึ่งมุ่งเน้ นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เน้ นการ
นําเสนอเอกลักษณ์ควบคู่กบั การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ การท่องเที่ยวพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และ
สามารถแข่งขันได้ ในระดับโลก (แผนการตลาดการท่องเที่ยว ประจําปี 2551 หน้ า 4)
ในด้ านทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และสิ่งที่สร้ างขึ ้นของเกาะพะงัน พบว่า
เกาะพะงันมีสถาปั ตยกรรมที่น่าสนใจคือ วัด ถึงแม้ ว่าที่เกาะพะงันจะมีวดั ไม่มากนัก แต่ส่วนใหญ่
จะมีความเก่าแก่อยูม่ าก วัดเขาถํ ้าเป็ นสถานที่นงั่ วิปัสสนาที่มีชื่อเสียงไปทัว่ โลก ตังอยู
้ ่บนภูเขาสูงที่
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ ของเกาะพะงันได้ มีถํา้ สําหรับนัง่ วิปัสสนากรรมฐาน วัดในเป็ นวัดที่
เก่าแก่ที่สดุ ของเกาะพะงัน ถึงแม้ ปัจจุบนั จะไม่ได้ รับการทํานุบํารุ งรักษาเท่าที่ควรเพราะว่าไม่มี
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พระสงฆ์ จําพรรษาอยู่แต่ก็เป็ นวัดที่มีความสําคัญของเกาพะงันเพราะเป็ นแหล่งประวัติศาสตร์
ตัง้ แต่อดีตถึง ปั จจุบัน ส่วนศาลเจ้ าแม่กวนอิม ตัง้ อยู่บนยอดเขาที่ มองเป็ นวิ วทิ ว ทัศน์ ของอ่า ว
โฉลกหลําได้ ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่ สวยงาม และในช่วงกิ นเจ ชาวไทย และชาวจี นจากที่ต่าง ๆ จะ
เดิ น ทางมาร่ ว มกัน เป็ นจํ า นวนมาก ผู้วิ จัย ขออภิ ป รายว่ า เกาะพะงัน มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรมที่อาจดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทย เพราะแต่ละสถานที่ดงั กล่าวตังอยู
้ ใ่ น
ภูมิทศั น์ทางทะเลที่สวยงามสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น
การตามรอยเสด็จของกษัตริ ย์หลายพระองค์ ซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมควบคู่ไป
กับ การท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ จ ะสนองนโยบายของรั ฐ บาลที่ ต้ อ งการนํ า เสนอเอกลัก ษณ์
วัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม และธรรมชาติ (แผนการตลาดการท่องเที่ยว
ประจําปี 2551 หน้ า 4)
ในส่วนของทรัพยากรท่องเที่ยวประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาล พบว่า งานฟูลมูนปาร์ ตี ้
(Full moon Party) เป็ นจุดดึงดูดที่มีความสําคัญที่สดุ ของเกาะพะงัน ซึง่ สามารถท่องเที่ยวได้ ตลอดทัง้
ปี และเกาะพะงันเป็ นเพียงเกาะเดียวในเมืองไทยที่ไม่ถูกกําหนดปริ มาณนักท่องเที่ยวโดยฤดูกาล
นอกจากจะเป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกาะพะงันแล้ วยังส่งผลถึงเกาะที่อยู่ใกล้ ๆ คือ เกาะสมุย และ
เกาะเต่าอีกด้ วย ทําให้ เกิดการกระจายรายได้ การจ้ างงาน และการหมุนเวียนเงินตราอย่างมหาศาล
ในช่วงเวลานัน้ ๆ แต่อย่างไรก็ตามกลับเกิดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติเป็ นอย่างมาก เกิดความ
้ ด
สกปรกบริ เวณชายหาด ปริ มาณขยะ และนํ ้าเสียที่เพิ่มมากขึ ้นซึ่งทิ ้งโดยตรงลงสู่ทะเล อีกทังเกิ
ปั ญหาในการก่ออาชญากรรม และการใช้ ยาเสพติดในช่วงระหว่างงานฟูลมูนปาร์ ตี ้เป็ นจํานวนมาก
ผู้วิจยั ใคร่ของอภิปรายว่าควรปรับปรุงงานฟูลมูนปาร์ ตี ้ให้ เข้ ากับวิถีชีวิต และเอกลักษณ์ของประเทศ
ไทย เพราะว่างานฟูลมูนปาร์ ตี ้เป็ นเพียงการประสบความสําเร็ จทางด้ านเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นไม่ว่าจะเป็ นอาชญากรรม และยาเสพติดจะส่งผลกระทบต่อสังคมเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะเยาวชนของเกาะพะงัน จะเกิ ดการเลียนแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ ยว และนํ ามา
กํ าหนดวิถีชีวิตรู ปแบบใหม่ที่ขดั แย้ งกับขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตของคนไทย ชุมชนเกาะพะงันควร
พิจารณาสร้ างสมดุลระหว่างรายได้ ทางเศรษฐกิจ และต้ นทุนทางสังคม โดยแสวงหาแนวทางที่
เหมาะสมที่สดุ ในการพัฒนา อนึ่งประเพณีชกั พระทางทะเลเป็ นประเพณีท้องถิ่นที่ปฏิบตั ิสืบต่อกัน
มาช้ านานเป็ นร้ อยปี ในเกือบทุกจังหวัดของภาคใต้ ถึงแม้ ว่าจะมีวิธีการปฏิบตั ิที่แตกต่างกันออกไป
แต่ที่เกาะพะงันมีเอกลักษณ์ที่สําคัญอยูอ่ ย่างหนึง่ คือ การจัดขบวนเรื อพนมพระทางทะเลแบบเกาะ
พะงัน ซึง่ มีเพียงแห่งเดียวที่มีการจัดจัดขบวนเรื อแบบนี ้จึงเป็ นประเพณีที่ควรได้ รับการยกระดับขึ ้น
เป็ นสินค้ าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมระดับสากล แล้ วทําการประชาสัมพันธ์ไปพร้ อม ๆ กัน
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ทรัพยากรกิจกรรมการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน จากผลการวิจยั พบว่า กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวมีความสําคัญ เพราะในการท่องเที่ยวจะได้ มีโอกาสในการทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การดํา
นํ ้าดูปะการังไปร่ วมกับชาวบ้ านในการทําประมงพื ้นบ้ าน การเดินป่ าศึกษาระบบนิเวศในป่ าดิบชื ้น
การพายเรื อแคนนูในทะเล และการไปเที่ ยวรอบเกาะกับเรื อนํ าเที่ ยว ซึ่งกิ จกรรมเหล่านี จ้ ะเป็ น
ประสบการณ์ ที่อยู่ในความทรงจําของนักท่องเที่ยว และยังก่อให้ เกิดการกระจายรายได้ ผู้วิจยั ขอ
เสนอความคิดว่าควรมีการปรับปรุ งกิจกรรมทังหมดให้
้
มีมาตรฐานด้ านความปลอดภัย เพื่อให้ เกิด
ความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เช่น ควรเคารพความสามารถในการเดินเรื อ
ไม่บรรทุกเกินอัตราที่กําหนด และอบรมมัคคุเทศก์ ในการเดินป่ าแก่ชุมชน เพราะชุมชนคือผู้ที่ร้ ู จกั
พื ้นที่ พื ้นป่ า และสัตว์ป่าดีที่สดุ อนึ่งควรมีการสนับสนุน และพัฒนาสินค้ าการนํานักท่องเที่ยวไปตก
ปลาแบบประมงพื ้นบ้ าน เพราะการทําประมงเป็ นอาชีพพื ้นบ้ านที่แท้ จริงอาชีพหนึง่ ของชาวเกาะพะ
งัน และเป็ นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาต่อไปได้ เป็ นอย่างดี
แต่ต้องมีการกําหนดมาตรฐานด้ านความปลอดภัย และด้ านราคาแก่นกั ท่องเที่ยว โดยเฉพาะกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพราะว่ามาตรฐานด้ านความปลอดภัยของกิจกรรมต่าง ๆ ถือเป็ นหัวใจที่
สําคัญในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทรัพยากรด้ านการบริ การ ในส่วนของที่พกั แรมของเกาะพะงัน ที่พกั แรมส่วนใหญ่ คือ
บังกะโลดังนันจึ
้ งควรมีการปรับปรุ งคุณภาพของบังกะโลโดยยกระดับมาตรฐานของสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการพักในระยะยาว ในส่วนที่เกี่ ยวข้ องกับการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างเกาะต่าง ๆ ได้ แก่ เกาะสมุย เกาะเต่า หมู่เกาะอ่างทอง และ
หมูเ่ กาะวัวตาหลับ ควรมีการสร้ างมาตรฐานด้ านความปลอดภัย และขีดความสามารถในการรองรับ
ได้ ของเรื อแต่ละประเภท โดยมีการปรับปรุงท่าจอดเรื อ สร้ างมาตรฐานท่าจอดเรื อ และวางทุ่นให้ เรื อ
ทอดสมอเพื่อเป็ นการไม่ทําลายปะการังในทะเล ในส่วนของการปรับปรุ งป้ายบอกทิศทาง ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องควรปรับปรุ งให้ ได้ มาตรฐานสากล โดยมีทงภาษาไทย
ั้
และภาษาอังกฤษ มีการสร้ างศูนย์
ข้ อมูลนักท่องเที่ยวที่เป็ นหน่วยงานกลางทังของภาครั
้
ฐ และเอกชนในการให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ อง
และเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวในบริ เวณท่าเรื อท้ องศาลา อ่าวโฉลกหลํา และหาดริ น้ ในส่วนของ
สินค้ าท้ องถิ่นควรได้ รับการอบรม พัฒนาสินค้ า และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ เป็ นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น และ
มีการสร้ างศูนย์ จําหน่ายสินค้ าโดยอาจจะร่ วมกับศูนย์ ให้ ข้อมูลนักท่องเที่ ยว แล้ วพัฒนาให้ เป็ น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการให้ ข้อมูลของนักท่องเที่ยวภายในเกาะพะงัน ในด้ านของการไฟฟ้า
้
ในด้ านการโรงพยาบาล และสถานบริ การด้ าน
ควรมีการพัฒนาให้ ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวทังหมด
สุขภาพที่เกาะพะงันยังขาดมาตรฐาน และเครื่ องมือทางการแพทย์ในระดับสากล มีจํานวนเตียงไม่
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เพียงพอ และยังอยู่ในจุดที่เข้ าถึงยาก จึงควรยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลเกาะพะงันให้ เท่ากับ
โรงพยาบาลเกาะสมุยเพื่อที่จะรองรับความต้ องการทังของนั
้
กท่องเที่ยว และประชาชนได้ เป็ นอย่างดี
การอภิปรายผลเรื่องการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
เมื่อพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ร่วมกันในภาพรวมแล้ ว พบว่า จุดแข็ง
ของเกาะพะงันควรได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือ ความมีชื่อเสียงของงานฟูลมูนปาร์ ตี ้ และความ
เป็ นธรรมชาติซงึ่ ยังไม่ได้ ถกู ทําลายแล้ วยกระดับให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางทะเลระดับ
โลก อีกทังเกาะพะงั
้
นมีเกาะเป็ นเกาะเล็ก อยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ชื่อว่า เกาะม้ า ซึง่ เป็ นเกาะที่
ได้ รับการรับรองเป็ นพื ้นที่เกษตรอินทรี ย์แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ผู้วิจยั มีความเห็นว่ามี
ความเป็ นไปได้ ที่จะพัฒนาการทําเกษตรอินทรี ย์ให้ ทวั่ พื ้นที่ของเกาะพะงันเพื่อให้ เป็ นต้ นแบบในการ
พัฒนาการทํ าเกษตรอินทรี ย์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไปยังพื ้นที่เกาะอื่น ๆ ต่อไปได้ แล้ วใน
อนาคตเกาะพะงันอาจจะเป็ นเกาะเกษตรอินทรี ย์ที่มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ สามารถสร้ างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และทําให้ เกาะพะงันสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้อง
มีการนํ าเข้ ามาจากภายนอกเกาะ แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรี ย์เป็ นการสร้ างรายได้ ให้ เกิด
ขึ ้นกับชุมชนท้ องถิ่นได้ อีกด้ วย ที่สําคัญ เกาะพะงันควรสร้ างมาตรฐานเพื่อควบคุมปั ญหาสังคมต่าง
ๆ ไม่ว่าจะเป็ น ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหายาเสพติด อบายมุข โรคเอดส์ และจํานวนโสเภณีที่เพิ่ม
มากขึ น้ มี ก ารควบคุม การลงทุน ของชาวต่า งชาติ ในอยู่ในระดับที่ เ หมาะสม และถูก ต้ องตาม
กฎหมาย และในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการเดินทางมาเยือนเกาะพะงัน ซึง่ จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวมาก
เฉพาะในช่วงประมาณ 1 อาทิตย์ก่อนงานที่มีงานฟูลมูนปาร์ ตี ้ เท่านัน้ ผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่าการ
พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้านอื่น ๆ รวมทัง้ ประเพณี วัฒนธรรมท้ องถิ่น และภูมิปัญญา
ชาวบ้ านให้ เป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ มาท่องเที่ยวในช่วงอื่น ๆ มากขึ ้นด้ วย
ั ้ าเป็ นต้ องมี
ผู้วิจยั สรุ ปว่าการพัฒนาเกาะพะงันเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยงั่ ยืนได้ นนจํ
การกําหนดวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล และชัดเจน ซึง่ ตังอยู
้ ่บนรากฐานของศักยภาพของ จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค ในภาพรวมดังกล่าว และจัดทําให้ เกิดแผนยุทธศาสตร์ และพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การอภิปรายผลทัศนคติท่ มี ีต่อวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ในการพัฒนาเกาะพะงัน
ตามกรอบนโยบายแผนการตลาดการท่อ งเที่ ยวของการท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย
(ททท.) ประจําปี 2551 (แผนการตลาดการท่องเที่ยว ประจําปี 2551 หน้ า 4) ได้ กําหนดกรอบ
นโยบายของรั ฐ บาล ซึ่ง ต้ อ งการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ แบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง คื อ มุ่ง เน้ น การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เน้ นการนําเสนอเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรมไทย ควบคู่
ไปกับการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม และธรรมชาติ ซึง่ คณะกรรมการ ททท. ได้ กําหนดกรอบนโยบายของ
องค์กร ได้ แก่ การให้ ความสําคัญต่อบทบาทของการท่องเที่ยวเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
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ประชาชนทัว่ ภูมิภาค เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย โดยส่งเสริ มให้ การ
ท่องเที่ยวเติบโตอย่างยัง่ ยืนภายใต้ ความเข้ มแข็งของ Brand และเอกลักษณ์ของประเทศไทย และ
จะต้ องสร้ างสมดุลทังด้
้ านเศรษฐกิจ สร้ างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้ จิตสํานึกของการรักษา
สิง่ แวดล้ อม และความภูมิใจในชาติ เพื่อให้ ประชาชนไทยสามารถแข่งขันได้ ในระดับโลก ในขณะที่
สํานักงานพัฒนาอําเภอเกาะพะงันได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ในการพัฒนาเกาะพะงันไว้ ว่า “เกาะพะงันมี
ความสงบ สะดวก สะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีระเบียบวินยั เศรษฐกิจฐานล่างเข้ มแข็ง มีระบบ
การบริ ห ารจัด การที่ ดี และเป็ นศูน ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วทะเลในอ่ า วไทย” ผู้วิ จัย ขออภิ ป ราย
วิ สัย ทัศ น์ ที่ เ ป็ นผลสื บ เนื่ อ งมาจากแบบสอบถาม โดยยึ ด หลัก ของการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
ระดับประเทศ และท้ องถิ่นดังต่อไปนี ้
วิสยั ทัศน์ ในประการแรกที่ว่า “เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศเพื่อปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น” นัน้ จัดเป็ นแนวทางพัฒนาที่อยู่ภายใต้ กรอบนโยบายระดับชาติ และกรอบนโยบาย
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การวางแผน และการจัดการการท่องเที่ยวของเกาะพะงันควร
จะต้ องมีวิสยั ทัศน์ด้านการปลูกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น ตามหลักการของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็ นการจัดการทรัพยากรเชิงระบบ โดยปลุก
จิตสํานึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องในร่ วมกันจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่ องของการแย่งชิงทรัพยากรท่องเที่ยว
เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ ากับฝ่ ายต่าง ๆ เช่น ชาวบ้ านกับชาวบ้ าน ชาวบ้ านกับรัฐ ชาวบ้ านกับ
นายทุน รัฐกับนายทุน นักอนุรักษ์ กบั นักพัฒนา นายทุนกับนักอนุรักษ์ และรัฐกับนักอนุรักษ์ (เอกสาร
การสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 : 21) ใน
การจัดการทรัพยากรเหล่านี ้ควรมีกฎหมายที่เหมาะสมด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรท่องเที่ยว และการ
มุ่งเห็นให้ เป็ นการใช้ ทรัพยากรท่องเที่ยวให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และสามารถอนุรักษ์ อํานาจในการ
ดึงดูดทรัพยากรท่องเที่ยวนัน้ ๆ ไว้ ได้ อย่างยัง่ ยืน
วิสยั ทัศน์ ในประการที่สองที่ว่า “เกาะพะงันจะพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทาง
ทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก” สนองแนวนโยบายของการสร้ างแบรนด์ของประเทศไทยให้ เป็ นที่
รู้ จกั โดยเฉพาะเกาะพะงัน มีเทศกาลฟูลมูนปาร์ ตี ้ซึ่งเป็ นแบรนด์ที่ติดอยู่ในระดับโลก จึงควรจะมี
วิสยั ทัศน์ในการพัฒนาเกาะพะงันในภาพรวมให้ มีภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล
และระดับเดียวกับงานฟูลมูนปาร์ ตี ้
วิสยั ทัศน์ในประการที่สามที่ว่า “เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ เข้ มแข็ง” เป็ นวิสยั ทัศน์ซงึ่ ตรงกับ 7 แนวทางสร้ างความสุข
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ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในข้ อที่ 5 รักษ์ ห่วงใย ใส่ใจธรรมชาติ (The Beauty of Nature
Wonders) สร้ างความตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้ อม ด้ วยรู ปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(Green Tourism) การท่องเที่ยวแบบประหยัดพลังงาน เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวยอมรับประเทศไทยใน
ฐานะที่ห่วงใยธรรมชาติ และเกิดความเข้ าใจคุณค่าของการเป็ นผู้ห่วงใยสิง่ แวดล้ อม เช่น ดํานํ ้าเก็บ
ขยะ ปลูกปะการังใต้ นํ ้า ผจญภัยหัวใจสีเขียว เยาวชนรุ่ นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้ อม กิจกรรมจักรยาน
เสือภูเขานานาชาติ (แผนการตลาดการท่องเที่ยว ประจําปี 2551 หน้ า 5) ที่กล่าวถึงการตระหนัก
ในคุณค่าสิ่งแวดล้ อมด้ วยรู ปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวแบบประหยัดพลังงาน
เพื่อให้ นักท่องเที่ยวยอมรับเกาะพะงันในฐานะที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ห่วงใยธรรมชาติ มีความ
เข้ าใจคุณค่า และอนุรักษ์ ไว้ ให้ เยาวชนรุ่นหลังสามารถที่จะใช้ ประโยชน์ และก่อให้ เกิดผลทางด้ าน
เศรษฐกิจต่อไปได้
และวิ สัย ทัศ น์ ใ นประการสุด ท้ า ยที่ ว่ า “เกาะพะงัน จะพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเป็ นการ
ท่องเที่ ยวเชิงนิเวศเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชุมชนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางเกษตร
อินทรี ย์ เกษตรยั่งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อให้ ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างยัง่ ยืน” นันจะตรงกั
้
บหลักการในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกี่ยวกับกระแสของการ
พัฒนาชุมชน คือ กระแสที่ 2 คือ ความต้ องการพัฒนาคน โดยเน้ นการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ที่มาจากรากหญ้ า(ประชาชนท้ องถิ่น) อันจะเป็ นหลักประกันที่จะทําให้ การจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็ นไปอย่างมีทิศทาง ถูกต้ อง และเหมาะสม ตลอดจนมีการกระจายรายได้ ที่
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 ที่ ย ว .
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 : 21) ซึ่งวิสยั ทัศน์ดงั กล่าวจะนําไปสู่การจัดการการ
ท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนได้ แก่ การจัดการที่สามารถตอบสนองความต้ องการของนักท่องเที่ยว และชุมชน
ท้ องถิ่นเจ้ าของทรัพยากร ตลอดจนการสงวนรักษาทรัพยากรไว้ ให้ อนุชนรุ่นหลัง
และผู้วิจยั ขออภิปรายในส่วนของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ ดังต่อไปนี ้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 “ยุทธศาสตร์ การปลุก จิ ตสํ านึ กด้ านการอนุรั ก ษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ
ทรั พยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ น” ซึ่งจะเป็ นแนวทางการวางแผนเพื่ อให้
วิ สัย ทัศน์ ด้ านการพัฒนาเกาะพะงันในประการแรกเป็ นจริ งในระดับปฏิ บัติ การ จํ าเป็ นต้ องมี
แผนปฏิบตั กิ ารในระดับกลยุทธ์ (Tactics) 4 ด้ าน ได้ แก่
กลยุทธ์ ที่ 1 การปลุกจิ ตสํ านึกด้ านสิ่งแวดล้ อม ซึ่งจัดอยู่หลักการจัดการทรั พยากร
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ ที่ กล่า วถึ งกระแสความต้ องการให้ มี การอนุรั ก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้ อมซึ่งมีขอบข่ายกว้ างขวางไปทั่วโลก ทัง้ การอนุรักษ์ ป้องกัน และแก้ ไขวิกฤตการณ์ ใน
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ระดับท้ องถิ่นและระดับโลก โดยเฉพาะการอนุรักษ์ ระบบนิเวศเพื่อให้ คงไว้ ซงึ่ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เนื่องจากกลุม่ นักท่องเที่ยวจากประเทศในซีกโลกตะวันตกมีความสนกับคุณภาพ และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ทรัพยากรประเพณี การท่องเที่ยวจึงเน้ นที่การ
ปลุกจิตสํานึกของผู้ที่เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ าย ในส่วนที่เกี่ ยวกับการปลุกจิตสํานึกด้ านสิ่งแวดล้ อม การ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่เกาะพะงัน ควรมีโครงการด้ านอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูปะการังเป็ นรูปธรรม เพราะ
กิจกรรมดํานํ ้าเป็ นจุดขายที่สําคัญที่สดุ ของเกาะพะงัน จึงเป็ นโครงการเร่ งด่วน ในขณะที่โครงการ
อนุรักษ์ ป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศ ต้ นนํ ้า และลําธาร ซึง่ ควรจะได้ ลงมือปฏิบตั ิโครงการนี ้ที่นํ ้าตกแพง
ภายในอุทยานแห่งชาตินํ ้าตกธารเสด็จ-เกาะพะงัน ในขณะเดียวกันควรมีการอบรมเพื่อสร้ างความ
เข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และชุมชนโดยให้ ความสําคัญกับการ
อนุรักษ์ ต้นนํ ้าลําธาร และไม่ทําลายธรรมชาติ ไม่บกุ รุกพื ้นที่ป่า ไม่ว่าจะจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
และกิจกรรมภาคเกษตร การปลุกจิตสํานึกนับเป็ นกลยุทธ์ที่มีความสําคัญที่สดุ เพราะผู้ที่เกี่ยวข้ อง
้ งจะลงมือปฏิบตั กิ ารในการอนุรักษ์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มีจิตสํานึกเท่านันจึ
กลยุทธ์ ที่ 2 การสร้ างจิตสํานึกด้ านศีลธรรม และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
เกาะพะงันมีชื่อเสียงระดับโลกเนื่องมาจากงานเทศกาลฟูลมูนปาร์ ตี ้แต่มีกิจกรรมบางส่วนเป็ นไป
ในทางลบ ได้ แก่ การใช้ ยาเสพติด หรื อ ความประพฤติผิดทางศีลธรรมประเพณีของประเทศไทย
และยังนํา ไปสู่ก ารเพิ่ม ขึ ้นของปั ญหาอาชญากรรมของทั ้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ซึง่ ทํา ให้
ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อีกทั ้งยังก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินบน
เกาะพะงันอีกด้ วย ผู้วิจยั มีความเห็นว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนจําเป็ นต้ องมีการ
กําหนดมาตรการอย่างเร่ งด่วนในการแก้ ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมของเกาะพะงัน และ
มีโครงการรณรงค์เพื่อให้ เกาะพะงันเป็ นเกาะสีขาว แก้ ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติดให้
ลดลง และหมดลงไปในที่สดุ อันเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั งานเทศกาลฟูลมูนปาร์ ตี ้เป็ น
อย่า งดี อนึ่ง การจัด งานฟูลมูน ปาร์ ตี ้ในรู ป แบบเก่า ขัดต่อวิถีชีวิต ของชุม ชนชาวเกาะพะงัน จึง
จําเป็ นต้ องมีโครงการอบรมนักอนุรักษ์ ของชุมชนเพื่อให้ ธํารงไว้ ซึง่ วัฒนธรรม และสุนทรี ยภาพ
ของเกาะพะงัน ทําให้ นกั ท่องเที่ยว และชุมชนเกิดความปลอดภัย กําหนดมาตรการทางสังคม
เป็ นการปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้ กบั สังคม และประชาชน กลยุทธ์ นี ้จึง
เป็ นกลยุทธ์ ที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง (เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : 2545: 22)
กลยุทธ์ ที่ 3 การพัฒนาจิตใจ ควรต้ องมีโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎี
ใหม่ และเกษตรอินทรี ย์ อบรมสภาวะความเป็ นผู้นําให้ กับชุมชน และอบรมฝึ กปฏิบตั ิและพัฒนา
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จิตใจให้ กบั เยาวชน และประชาชน กลยุทธ์ ด้านการพัฒนาจิตใจถือเป็ นกลยุทธ์ หลักอันหนึ่งในการ
พัฒนา เพราะผู้ที่มีการพัฒนาจิตใจแล้ วนัน้ จึงจะสามารถปฏิบตั ิการด้ านการพัฒนาสิ่งแวดล้ อม
สัง คม เศรษฐกิ จ สัง คม และวัฒนธรรมได้ อย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ สํ า หรั บการพัฒ นาจิ ตใจด้ า น
เศรษฐกิ จแบบพอเพี ยงนัน้ จัดเป็ นหัวใจของการพัฒนาประเทศ เพราะเป็ นวิสัยทัศน์ หลักของ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 10 ซึ่ง สนองตอบการพัฒ นาคุณ ภาพ และ
ุ ธรรม
สังคมไทยสูส่ งั คมแห่งภูมิปัญญา และการเรี ยนรู้ โดยให้ ความสําคัญกับการพัฒนาคนให้ มีคณ
นํ าความรู้ เกิ ดภูมิ ค้ ุมกัน ซึ่งจะเป็ นการสร้ างเสริ มให้ คนไทยมี สุขภาพแข็ งแรงทัง้ กาย และใจ มี
ความสัมพันธ์ ทางสังคม และอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่น่าอยู่ทําให้ คนไทยอยู่ร่วมกันได้ อย่างสันติสขุ
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554))
กลยุทธ์ ที่ 4 การอนุรักษ์ และเสริ มสร้ างวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ผู้วิจยั มีความเห็น
ว่ากลยุทธ์ นี ้มีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์การพัฒนาทางจิตใจทําให้ ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม
ประจําชาติ ซึ่งทําให้ ประเทศชาติยงั คงดํารงความเป็ นประเทศชาติได้ เพราะยังคงมีเอกลักษณ์
และความโดดเด่นทางด้ านวัฒนธรรมยังคงอยู่ ในขณะที่วฒ
ั นธรรมต่าง ๆ มีแนวโน้ มที่จะวิวฒ
ั น์ไป
เป็ นวั ฒ นธรรมเดี ย วกั น (Monoculture) คื อ วั ฒ นธรรมของโลกสมั ย ใหม่ (Modernism) จึ ง
จําเป็ นต้ องมีการฟื ้นฟูวฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น ได้ แก่ การลากพระทางทะเล ฟื ้นฟูอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น แพทย์ทางเลือก และการทําสมุนไพรอันเป็ นเอกลักษณ์ของเกาะพะงันเพื่อเป็ นการรวบรวม
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นจึงเป็ นสมควรให้ มีโครงการสร้ างพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านของเกาะพะงัน อันจะเป็ น
การสร้ างความภาคภูมิใจของเกาะพะงัน และยังเป็ นการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนยุทธ์ ศาสตร์
การสร้ างความเข้ มแข็ งของชุมชน และสังคมในเป็ นรากฐานที่ มั่นคงของประเทศ(แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554))
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 “ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกาะพะงันเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่
มีมาตรฐานระดับโลก” ยุทธ์ศาสตร์ นี ้มีกลยุทธ์ ได้ แก่
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม กลยุท ธ์ นี อ้ ยู่ภ ายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 โดยกําหนดวิสยั ทัศน์ประเทศไทยไว้ ประการ
หนึ่งว่าประเทศไทยจะพัฒนาสิ่งแวดล้ อมให้ มีคุณภาพ และจะอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยัง่ ยืน และภายใต้ วิสยั ทัศน์ดงั กล่าว แผนพัฒนาฉบับนี ้ยังได้ กําหนดเป้าหมายการสร้ างความมัน่ คง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้ อมไว้ อย่างชัดเจน ดังนัน้ การพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะพะ
งั น จํ า เป็ นต้ องยึ ด นโยบายของภาครั ฐ ดั ง กล่ า วไว้ เป็ นหลั ก จํ า เป็ นต้ องมี ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน โครงการที่สําคัญโครงการหนึ่งได้ แก่ การจัดการ

283

สิ่งแวดล้ อมในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะการจัดการคุณภาพนํ ้าอย่างยัง่ ยืนในเกาะพะงัน เพราะ
เกาะพะงันมีแหล่งนํา้ ในธรรมชาติ ได้ แก่ นํา้ ตกแพง และนํา้ ตกธารเสด็จ ซึ่งสามารถสร้ างระบบ
ประปาได้ จากแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ในอนาคตที่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกาะพะงันควรมีการ
วางแผนควบคุมการสร้ างรี สอร์ ท และที่พกั แรม โดยป้องกันการขาดแคลนนํ ้าในฤดูแล้ ง ผู้วิจยั จึงมี
ความเห็นว่าควรมีการวางแผนยุทธศาสตร์ ควบคุมการพัฒนาดังกล่าวให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมโดย
ใช้ แนวทางของการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ เพราะเป็ นวิธีการที่เราสามารถที่จะหาทาง
เลือกที่หลากหลายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรนํ ้าบนเกาะพะงัน ได้ แก่ การขุดเจาะบ่อบาดาล และ
การสร้ างบ่อกักเก็บนํ ้าฝนเพื่อใช้ ในฤดูแล้ ง ตลอดจนการสํารวจการรั่วไหลของนํ ้า (Leakage) บน
พื ้นที่เกาะพะงัน และทําการประเมิน ซึ่งอาจเป็ นการป้องกันปั ญหาการขาดแคลนนํ ้าในฤดูแล้ งได้
อีกทังควรมี
้
โครงการบําบัดนํ ้าเสียในที่พกั และแหล่งท่องเที่ยวทุกจุดบนเกาะพะงัน โดยอาจจะมีการ
สร้ างตราระบบมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม (Ecolabeling)ที่เป็ นของเกาะพะงันขึ ้นมา ตามแนวคิด
ของการจัดการที่พกั แรมเชิงอนุรักษ์ ของมูลนิธิใบไม้ สีเขียว และในการบําบัดนํ ้าเสียนันเกาะพะงั
้
น
อาจจะได้ พลังงานจากนํ า้ เสี ยที่ สามารถนํ ามาผลิตเป็ นก๊ าชชี วภาพโดยวิ ธี ไร้ อากาศได้ (มูล นิ ธิ
พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้ อม. 2550) นอกจากนี ้ ที่พักบริ เวณเกาะพะงันควรควรริ เริ่ มโครงการใช้
พลังงานทดแทนในรี สอร์ ท และแหล่งท่องเที่ยว ได้ แก่ การใช้ พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็ นพลังงาน
แทนการใช้ ไฟฟ้า และการนํ ้าเศษอาหารที่เกิดขึ ้นมาทําเป็ นปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักใส่ให้ กบั ต้ นไม้ ใน
ส่วนของการจัดการขยะควรมีการใช้ ระบบ 4R ได้ แก่ การลด (Reduce) การใช้ ซํ ้า (Reuse) การนํา
กลับมาใช้ ใหม่ (Recycle) และ การซ่อมบํารุง (Repair) เพราะการจัดการขยะที่ดีตามหลักการ
สิ่งแวดล้ อมจะเป็ นการลดต้ นทุนการผลิต และเป็ นการสร้ างกําไรให้ กบั รี สอร์ ท และโรงแรมอีกด้ วย
้
่เกิดขึ ้นส่วนใหญ่ยงั เป็ นพวกมวลชีวภาพ ได้ แก่ กระดาษ เศษอาหาร และไม้ ซึง่ สามารถ
อีกทังขยะที
ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในโรงไฟฟ้าที่ถกู ออกแบบให้ ใช้ ขยะเป็ นเชื ้อเพลิงได้ โดยนําขยะมาเผาบนตะแกรง
ความร้ อนที่เกิดขึ ้นใช้ ต้มนํ ้าในหม้ อนํ ้าจนกลายเป็ นไอนํ ้าเดือด ซึง่ จะไปหมุนกังหันของเครื่ องกําเนิด
ไฟฟ้าใช้ ภายในโรงแรม และรี สอร์ ทได้ (อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย, 2548) นอกจากนี ้ ปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมที่สําคัญได้ แก่ การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียงในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่
หาดริน้ ซึง่ เป็ นบริเวณที่จดั งานฟูลมูนปาร์ ตี ้ ซึง่ จะมีเรื อมาจอดมากในวันที่มีการจัดงานซึง่ ก่อให้ เกิด
ปั ญหาเสียง และอากาศเสียจากการใช้ เครื่ องยนต์เรื อ และเสียงจากการเปิ ดเครื่ องเสียงในการจัด
งานรื่ นเริงดังกล่าวนัน่ เอง
กลยุทธ์ ที่ 2 การใช้ ประโยชน์ที่ดิน (Land use) ในแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลยุทธ์ดงั กล่าวสนองตอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาบนฐานของความหลากหลาย
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ทางชีวภาพ และการสร้ างความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และสิ่งแวดล้ อม เพื่อรักษาสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์ และการใช้ ประโยชน์ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.25502554)) เกาะพะงันจึงควรมีโครงการการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางทะเล การพื ้นฟู
ทะเล ปะการัง และชายหาด และโครงการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การพื ้นฟูพื ้นที่ป่า
และป่ าชายเลน เพราะการก่อสร้ างใด ๆ ทังทางบก
้
และทางทะเลควรมีการจัดการที่ไม่เกิดผล
กระทบต่อระบบนิเวศ และไม่เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติไปจากเดิม ในกรณีที่จะมีการก่อสร้ างใน
ทะเลควรมี การศึก ษาผลกระทบด้ า นสิ่ง แวดล้ อ มเชิ ง ยุท ธศาสตร์ ก่ อนการตัดสิน ใจ และควรมี
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพราะนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติจํานวนมากต้ องการความเป็ นธรรมชาติ และต้ องการให้ อนุรักษ์ ความเป็ นธรรมชาติ
ของเกาะพะงันไว้ ในสภาพเดิมให้ ได้ มากที่สดุ เพราะคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวนับเป็ นหัวใจใน
การดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังเกาะพะงัน ดังนัน้ การปรับปรุ งภูมิทศั น์ในแหล่งท่องเที่ยวควรเป็ นไป
โดยยึดหลักการรักษาฐานของทรัพยากร และความสมดุลของระบบนิเวศของเกาะพะงัน โครงการ
ที่สําคัญอีกโครงการคือการแบ่งพื ้นที่เป็ นเขต (zoning) เพื่อใช้ ในการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเกาะ
พะงันซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติด้านป่ าไม้ ที่อุดมสมบูรณ์ เป็ นป่ าดิบชืน้ ที่มีพืชพันธุ์ที่หายาก เช่น
หลักเขี ้ยว และกล้ วยไม้ จําพวกว่านเพชรหึง การแบ่งเขตพื ้นที่บริ เวณเกาะพะงันอย่างชัดเจนว่า
พื ้นที่ใดควรใช้ ในการท่องเที่ยว และพืน้ ที่ ใดควรใช้ เพื่อนการอนุรักษ์ จึงเป็ นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง
เพราะเป็ นการอนุรักษ์ ไม่ให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าไปรบกวนระบบนิเวศดังกล่าวให้ เปลี่ยนแปลงไป อีกทัง้
ควรมีโครงการแบ่งพื ้นที่ที่ชดั เจนเพื่อป้องกันการบุรุกพื ้นที่ป่าของชาวบ้ าน ไม่ว่าเพื่อทําการเกษตร
หรื อสร้ างที่ พัก และในพืน้ ที่ เกษตรก็ ควรทํ าการอนุรักษ์ ไว้ เพื่ อการทํ าเกษตร เพราะในปั จจุบัน
ชาวบ้ านมักจะมีการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่เกษตรของตน หรื อ ขายให้ กบั นายทุนต่าง ๆ เพื่อสร้ างที่พกั
แลรี สอร์ ท ที่ สําคัญในการใช้ ทรั พยากรของท้ องถิ่น ควรมีการให้ เวลากับธรรมชาติในการฟื ้นฟู
ตัวเองโดยการปิ ด และเปิ ด แหล่งท่องเที่ยวตามฤดูกาล
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 “ยุทธศาสตร์ การใช้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและ
การบริหารจัดการ” มีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี ้
กลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒนาสินค้ า และการผลิตสินค้ าเพื่อการท่องเที่ยว เป็ นการสนองตอบ
ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจให้ สมดุล และยัง่ ยืน ให้ ความสําคัญกับการปรับโครงสร้ าง
การผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ และคุณค่าของสินค้ าและบริ การบนฐานความรู้ และความเป็ นไทย
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)) เป็ นกลยุทธ์ เพื่อสร้ าง
มาตรฐานของสินค้ าต่าง ๆ ในการท่องเที่ยว ได้ แก่ การสร้ างมาตรฐานที่พกั แรม และร้ านอาหารบน
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เกาะพะงัน ในการสร้ างมาตรฐานนีค้ วรมีการกําหนดให้ เป็ นมาตรฐานสากลโดยเฉพาะที่ตงอยู
ั้ ่
บริ เวณชายหาดซึง่ เป็ นจุดดึงดูดที่สําคัญ ควรมีการกําหนดระบบความหน้ าเชื่อถือ (Accreditation
System) ของเกาะพะงันขึ ้นมา หรื อหากสามารถนําระบบความหน้ าเชื่อถือที่มีอยู่แล้ วของมูลนิธิ
ใบไม้ สีเขียวมาประยุกต์ และปรับใช้ ได้ (มูลนิธิใบไม้ สีเขียว, 2541) อย่างไรก็ตามเราควรมีการสร้ าง
มาตรฐานด้ านแหล่งท่องเที่ยว และบริ การการท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาล ปั ม้ นํา้ มัน และ
ห้ องนํ ้า ในส่วนที่เกี่ยวกับการสร้ างมาตรฐานด้ านความปลอดภัยของกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้ แก่
การดํานํา้ ดูปะการัง การนั่งเรื อนําเที่ยวรอบเกาะ และการโดยสารเรื อที่เชื่อมโยงระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวไปยังเกาะต่าง ๆ มีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องสร้ างมาตรฐานด้ านความปลอดภัย
อย่างเร่ งด่วน เนื่องจากมาตรฐานด้ านความปลอดภัยเป็ นสิ่งที่สําคัญในการสร้ างภาพลักษณ์ ใน
แหล่งท่องเที่ยว อนึ่ง การเชื่ อมโยงเส้ นทางแหล่งท่องเที่ยวระหว่างแหล่งต่าง ๆ บนเกาะพะงัน
สามารถที่จะเป็ นการกระจายจํานวนนักท่องเที่ยวจากหาดริ น้ ไปยังหาดอื่น ๆ ได้ อีกด้ วย เช่น การ
ไปเดินป่ าศึกษาธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ซึ่งนอกจากจะมีป่าไม้ ที่
สมบูรณ์แล้ ว ยังมีชายหาดที่สวยงาม และเงียบสงบด้ วย และต้ องได้ รับการประชาสัมพันธ์ให้ เป็ นที่
รู้ จักมากขึน้ ในระดับเดียวกับหาดริ น้ ควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวเชิงเกษตร โดยสามารถ
พัฒนาที่พักแรมในรู ปแบบโฮมสเตย์ ที่เกาะพะงันอย่างมีระบบ โดยเกาะพะงันมีพื ้นที่ที่ได้ รับการ
รับรองเป็ นพื ้นทีเกษตรอินทรี ย์จํานวน 35 ไร่ ในบริ เวณเกาะม้ าที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรี ย์ จากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ (2550) ซึ่งสมควรเป็ นโครงการนําร่ องในการเป็ น
ต้ นแบบของโครงการท่ องเที่ ยวเชิ งเกษตรอิ นทรี ย์ เพราะเป็ นการผสมผสานของ
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวเข้ ากับภาคเกษตรกรรมได้ เป็ นอย่างดี แล้ วควรจะสร้ าง
ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรี ย์ขึ ้นเป็ นการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่สามารถเป็ นแบรนด์
ของเกาะพะงันได้ เป็ นอย่างดี
กลยุทธ์ที่ 2 การบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กลยุทธ์นี ้สนองตอบยุทธศาสตร์ การปรับ
โครงสร้ างเศรษฐกิจให้ สมดุลและยัง่ ยืน ให้ ความสําคัญกับการสร้ างภูมิค้ มุ กันของระบบเศรษฐกิจ
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)) โดยบริ หารเศรษฐกิจ
ส่วนรวมของการจัดการการท่องเที่ยวบนเกาะพะงันอย่างมีประสิทธิภาพให้ มีการจัดการที่ดีเพื่อให้
การใช้ ท รั พ ยากรให้ มี ป ระสิท ธิ ภาพ และสวัสดิการสูง สุด บนเกาะพะงัน จึง ควรมี ก ารวางแผน
ยุท ธศาสตร์ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย วแบบบูร ณาการ และการรั ก ษาและเสริ ม สร้ างจุด แข็ ง ของการ
ท่องเที่ยวเกาะพะงันเพราะแผนยุทธศาสตร์ จะกําหนดให้ มีองค์กรกลางที่มีหน้ าที่กําหนดทิศทาง
ของการพัฒ นาการท่อ งเที่ ย วอย่า งชัดเจน โดยให้ ทุกภาคส่ว นมี ส่ว นร่ ว มในการตัดสิน ใจ การ
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กําหนดนโยบาย และวางแผน การลงมือปฏิบตั ิ และการประเมินผลโครงการ(เอกสารประกอบการ
สอน สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2549) และแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวจะสร้ างระบบบริ หารจัดการนักท่องเที่ยวได้ อีกด้ วย อนึ่งควรมีการจัดตังองค์
้ กรกลางเพื่อ
บริ หารจัดการการท่องเที่ยวเกาะพะงันแบบบูรณาการโดยผู้องค์กรดังกล่าวควรมีผ้ ูแทนทัง้ จาก
ภาครั ฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์ กรที่ ไม่ใช่องค์ กรของรั ฐ (NGOs) ร่ วมกันพิจารณาทิ ศ
ทางการพัฒนาการท่องเที่ ยวบนเกาะพะงันอย่างมีระบบ การท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทย และ
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย ว และกี ฬ า ควรร่ ว มกัน เข้ า มาเป็ นเจ้ า ภาพขององค์ ก รดัง กล่า ว และมี
คณะกรรมการจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ผงั เมืองจังหวัด อุทยานแห่งชาติ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ผู้แทนชุมชน และNGOs
โดยคณะกรรมดังกล่าวจะจัดตังคณะทํ
้
างานขึ ้นมาเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านสิ่งแวดล้ อม ผู้เชี่ยวชาญด้ านการตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้ านชุมชนขึ ้นมาทํางานร่ วมกัน ส่วน
ในการสร้ างระบบฐานข้ อมู ล ด้ านการท่ อ งเที่ ย วเกาะพะงั น โดยควรมี ข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ 5
องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน ได้ แก่ ข้ อมูลด้ านการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ข้ อมูลด้ านที่พกั แรมรู ปแบบต่าง ๆ ของเกาะพะงัน ข้ อมูลด้ านแหล่งท่องเที่ยวทังทางด้
้
านธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ข้ อมูลด้ านการท่องเที่ ยวรู ปแบบต่าง ๆ และข้ อมูลเกี่ ยวกับการบริ การด้ านการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทังหมดภายในเกาะพะงั
้
น และควรรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ ขึ ้นไว้ ในเวบไซต์ โดยมี
การเชื่อมโยงกับระบบการขายตรงในอินเตอร์ เน็ตเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวทัว่ โลกทําการสืบค้ นข้ อมูล
และจองที่พกั ได้ โดยตรงผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต(Destination Management System ) และ
โครงการสุดท้ ายที่สําคัญคือการแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเน้ นการลงทุนของ
ชาวไทยให้ มี มากขึน้ เป็ นการสร้ างภูมิค้ ุม กันระบบเศรษฐกิ จท้ องถิ่ นของเกาะพะงัน เพราะใน
ปั จ จุ บัน ชาวบ้ า นมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะขายที่ ดิ น โดยเฉพาะที่ ดิ น ที่ อ ยู่ใ กล้ ช ายทะเลให้ กับ นายทุ น
ชาวต่า งชาติ เ พื่ อนํ า มาสร้ างเป็ นโรงแรม และรี ส อร์ ท จึง ควรมี ก ารอบรมเพื่ อ ปลุก จิ ต สํา นึก ให้
ชาวบ้ านหวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัยของตน และควรมีการอบรมทักษะในการจัดตังธุ
้ รกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเป็ นของชุมชนท้ องถิ่น โดยรัฐบาล หรื อธนาคารอาจจะให้ เกิดกู้ปลอดภาษี เพื่อให้
เกิดการลงทุนขึ ้นโดยท้ องถิ่น หรื อการลดการขายที่ดินโดยการให้ เช่าในระยาวอย่างน้ อย 30 ปี ขึ ้น
ไป เพื่อใช้ ในการสร้ างโรงแรม และรี สอร์ ทตามที่รายทุนต้ องการ และให้ ชมุ ชนท้ องถิ่นเข้ ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการ และเป็ นหุ้นส่วนในการลงทุนดังกล่าว
กลยุทธ์ ที่ 3 การจัดการด้ านการตลาด โดยการพัฒนาด้ านการตลาดท่องเที่ยวของเกาะ
พะงันจําเป็ นต้ องสนองตอบแผนการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจําปี 2551 ซึง่ มุ่งเน้ น
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การสร้ างภาพลักษณ์ และแบรนด์ของการท่องเที่ยวของประเทศไทย และได้ ให้ ความสําคัญกับ 7
แนวทางสร้ างความสุข (แผนการตลาดการท่องเที่ยว ประจําปี 2551 หน้ า 4) ซึง่ สามารถปรับเป็ น
ผลิตภัณฑ์ 7 ประเภท และในบรรดาผลิตภัณฑ์ ดงั กล่าว เกาะพะงันมีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่น และ
สามารถนํามาสร้ างเป็ นผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว 3 ประเภท ได้ แก่ เทศกาลฟูลมูนปาร์ ตี ้ การ
อนุรักษ์ ธรรมชาติในป่ าดิบชื ้นเขตเส้ นศูนย์สูตร และการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีภูมิทัศน์ สวยงาม
ผู้วิ จัย มี ค วามเห็ น ว่ า ควรนํ า เอกลัก ษณ์ ทัง้ 3 ประการดัง กล่า วมาผนวกเข้ า ด้ ว ยกัน เพื่ อ สร้ าง
ภาพลักษณ์ของเกาะพะงัน และกําหนดแนวทาง Branding การท่องเที่ยวเกาะพะงันขึ ้นเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ส่วนการวางแผนด้ านการตลาดแบบครบวงจร ผู้วิจยั เห็นสมควรทําตาม
แนวคิดของการจัดการประเมินผลด้ านบริ หารธุรกิจ Balanced Scorecard หรื อ BSC มา
ประยุกต์ใช้ กับการวางแผนการตลาดการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน (เส้ นทางกลยุทธ์ ส่กู ารปฏิบตั ิ
ด้ วย Balanced Scorecard : 2546) โดยกําหนดตัวชี ้วัดแผนการดําเนินงานซึง่ มี 4 มุมมอง ได้ แก่
(1) มุมมองด้ านการเงินซึง่ ประกอบด้ วยวัตถุประสงค์ที่สําคัญ 2 ด้ าน ได้ แก่ การเพิ่มขึ ้นของรายได้
จากการท่องเที่ยว และการสร้ างภาพลักษณ์ และ brand การท่องเที่ ยวเกาะพะงัน (2) สําหรับ
มุมมองด้ านลูกค้ า เกาะพะงันควรทําส่วนแบ่งของตลาดการท่องเที่ยวเกาะพะงัน และควรทําการ
รักษาลูกค้ าเก่าที่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะพะงัน ในขณะเดียวกันควรต้ องมีการเพิ่มลูกค้ า
ใหม่ และสร้ างความพึงพอใจ และผลกําไรให้ แก่ลกู ค้ า (3) สําหรับมุมมองด้ านกระบวนการภายใน
เกาะพะงัน จะต้ อ งนํ า เสนอผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ส นองตอบความต้ อ งการของลูก ค้ า เช่ น การอนุรั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และไม่พฒ
ั นาเกาะพะงันไปในทิศทางเดียวกับเกาะสมุย (4) ส่วนมุมมองด้ าน
การเรี ยนรู้ และพัฒนานัน้ ควรต้ องอาศัยความร่ วมมือของชาวเกาะพะงันทังภาครั
้
ฐ เอกชน และ
ประชาชนที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องด้ านการพัฒนาการท่องเที่ยว ว่าควรมีการเรี ยนรู้ พัฒนา และเตรี ยมตัว
อย่างไรบ้ าง การปรับปรุ งข้ อมูลสารสนเทศภายในเกาะพะงันควรมีการตังวั
้ ตถุประสงค์ ตัวชีว้ ดั
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการที่เกาะพะงันและทําให้ บรรลุถึงเป้าหมายที่กําหนดไว้
โดยมีแผนการดําเนินงานดังกล่าวออกมาอย่างชัดเจนในรูปของแผนที่ยทุ ธศาสตร์ (Strategy Map)
(Robert S. Kaplan ;& David Norton. 2548 : 20-27) อย่างไรก็ตาม เกาะพะงันควรมีการสร้ าง
เครื อข่ายเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในทะเลอ่าวไทย ซึง่ มีความโดดเด่นไม่ซํ ้าแบบใครในแต่ละแหล่ง
เช่น การเชื่อมโยงระหว่างเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และเกาะนางยวน เป็ นต้ น
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ ยืน
และเกษตรอินทรี ย์ มีกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี ้ คือ
กลยุทธ์ ที่ 1 การสร้ างเครื อข่ายเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งในชุมชน เป็ นกลยุทธ์ที่สนองตอบ
ยุท ธ์ ศ าสตร์ ก ารสร้ างความเข้ ม แข็ ง ของชุม ชนและสัง คมให้ เ ป็ นรากฐานที่ มั่น คงของประเทศ
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)) เพราะในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวบนเกาะพะงันควรยึดชุมชนเป็ นศูนย์ กลางเนื่ องด้ วยชุมชนเป็ นผู้รับผิดชอบ และดูแล
รักษาทรัพยากรท้ องถิ่น โดยการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว อบรม
ทักษะด้ านการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการแก่ชมุ ชน และมีการรวมกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ร่ วมคิดร่ วมทําเพื่อให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการจัดองค์ความรู้ และระบบการเรี ยนรู้ ของ
ชุมชนอย่างเป็ นขันตอน
้
สร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ เสริ มสร้ างศักยภาพชุมชนเกาะพะงัน และองค์
บริ หารส่วนท้ องถิ่นให้ สามารถพัฒนาไปสูก่ ารพึง่ พาตนเอง รวมทังการสร้
้
างภูมิค้ มุ กันให้ ชมุ ชนเพื่อ
รั บ กับ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ จากการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว สามารถที่ จ ะรั ก ษาความ
หลากหลายทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมไว้ ได้ เพื่ อที่ จ ะเป็ นสิน ค้ า ด้ า นการท่อ งเที่ ย วที่ มี
คุณภาพ
กลยุทธ์ ที่ 2 การกระจายรายได้ จากการท่องเที่ยวสูช่ มุ ชนท้ องถิ่น ซึง่ เป็ นการสร้ างความ
เข้ มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.25502554)) ด้ วยการบูรณาการอย่างสมบูรณ์ ผู้วิจยั เห็นว่า การทําเกษตรกรรมเป็ นสิง่ ที่สําคัญทําให้ ชาว
เกาะพะงันสามารถมีสินค้ าทางการเกษตรบริ โภคได้ อย่างเพียงพอในชุมชน อีกทังยั
้ งสามารถเป็ น
สินค้ าเพื่อการท่องเที่ยวได้ อีกด้ วย สนับสนุนให้ ประชาชนรวมกลุม่ สร้ างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP)
และจัดตังธุ
้ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้ านการท่องเที่ยว (SME) อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นด้ าน
ต่าง ๆ ตลอดจนการอบรมการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการใช้ สมุนไพร สนับสนุนให้ มี
การใช้ ภูมิ ปัญญาท้ อ งถิ่ นในการสร้ างสรรค์ คุณภาพสินค้ า และบริ การด้ านการท่ องเที่ ย ว โดย
ภาคเอกชนควรมีส่วนร่ วมกับชุมชนในการลงทุน สร้ างอาชีพ และสร้ างรายได้ จากการท่องเที่ยว
โดยต้ องมีการจัดสรรประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเป็ นธรรม มีการสร้ างวิสาหกิจชุมชน ควบคู่กับการ
พัฒนาความรู้ด้านการจัดการการตลาด และทักษะในการประกอบกิจการด้ านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้ านการเกษตร โดยเน้ นแนวคิดเกษตร
อินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง สนองตอบยุทธศาสตร์ การสร้ างความ
เข้ มแข็งของชุมชนและสังคมให้ เป็ นรากฐานที่มนั่ คงของประเทศ ให้ ความสําคัญกับการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมอย่างสันติและเกื อ้ กูล
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(แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)) ในการนี ้จําเป็ นต้ องมีการ
อบรมการอบรมวิธีคิด จิตสํานึก อุดมการณ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงเพราะเกาะพะงันเป็ นเกาะแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีโครงการนําร่ องในการทํา
เกษตรอินทรี ย์บนเกาะ อีกทัง้ การทํ าเกษตรอินทรี ย์เป็ นการที่ ทําให้ มนุษย์ และสิ่งแวดล้ อมอยู่
ร่ วมกันได้ อย่างดี พึ่งพาอาศัย และเกือ้ กูลกัน อันจะเป็ นการคุ้มครองธรรมชาติบนเกาะพะงัน จึง
ควรมีการอบรมการทําเกษตรอินทรี ย์ การทําปุ๋ยอินทรี ย์ สารปราบศัตรู พืช และวัชพืชธรรมชาติ
และพัฒ นาการทํ าไร่ น าสวนผสมเพื่อให้ เ กิ ดความสมดุลในการทํ าเกษตร ปรั บระบบการผลิต
การเกษตรให้ สอดคล้ องกับลักษณะพื ้นที่ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น และเมื่อสามารถการทําเกษตร
อินทรี ย์บนเกาะพะงันได้ แล้ วจึงสามารถที่จะพัฒนาการกิจกรรมการท่องเที่ยวในรู ปแบบใหม่ซึ่งก็
คือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรี ย์บริ เวณเกาะพะงัน (Agro-tourism) โดยการนํานักท่องเที่ยวเข้ า
ชมแปลงผัก สวนผลไม้ วิธีการทําการเกษตรแบบดังเดิม และการทําเกษตรอินทรี ย์ และควรมีการ
สนับสนุนให้ รีสอร์ ท และโรงแรมในผลิตภัณฑ์จากการทําเกษตรภายในเกาะเพื่อบริ การลูกค้ า หรื อ
มีแปลงสาธิตภายในรี สอร์ ทหรื อโรงแรม และควรมีการแปลรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดังกล่าว
เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้ า และสามารถลดการนําเข้ าผลผลิตจากภายนอกโดยเพิ่มการผลิตภายใน
ท้ องถิ่นโดยชุมชน
การอภิปรายผลของความคิดเห็นด้ านทัศนคติเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการ
ท่ องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่ างยั่งยืน
ในการมีส่วนร่ วมการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมนัน้ ระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน และ
ระบบสาธารณูปโภคบนเกาะพะงันเป็ นสิ่งที่มีความสําคัญเป็ นอันดับแรก ตามมาด้ วยการพัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ แหล่งท่องเที่ยวในด้ านที่ พกั และร้ านอาหาร ทุกภาคส่วนควร
ร่วมกันพัฒนาให้ มีความสะอาด ปลอดภัย มีความหลากหลาย และต้ องมีการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ
แก่นักท่องเที่ยว ได้ แก่ การให้ ความรู้ และการสื่อความหมายที่ดี ในด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทุกภาคส่วนควรร่วมกันจัดกิจกรรมทังทางธรรมชาติ
้
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ส่วนในด้ านการบริ การ
ทุก ภาคส่ว นจะต้ อ งให้ ค วามสํา คัญกับ การมี ส่ว นร่ ว มในเรื่ องของความปลอดภัย ในชี วิต และ
ทรัพย์สนิ การรักษาพยาบาล และการให้ ข้อมูลด้ านการท่องเที่ยว
การอภิปรายผลของความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของภาครั ฐ ผู้ประกอบการ และ
ประชาชน ในการพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่ างยั่งยืน
บทบาทหน้ าที่ของภาครัฐอยู่ในระดับบนคือไปในทิศทางของการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อฟื น้ ฟูแหล่งท่องเที่ยว และสร้ างระบบฐานข้ อมูล เครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนด้ าน
นโยบาย และแผนพัฒนาการท่องเที่ ยวเกาะพะงัน ส่วนภาคเอกชนมีบทบาทในการการสร้ าง
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ภาพลักษณ์ และ Branding เกาะพะงัน และมีส่วนร่ วมกับภาครัฐ และประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว และพัฒนาการท่องเที่ยว และพัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่ขดั ต่อศีลธรรม และ
ก่อนให้ เกิดการกระจายรายได้ แก่ชมุ ชน ภาคประชาชนเป็ นเจ้ าของทรัพยากรจึงมีหน้ าที่ดแู ลรักษา
ั้
ส่วน
ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนบนเกาะพะงัน อีทงควรมี
ร่ วมในการพัฒนาการทําเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรพอเพียง และเกษตรอินทรี ย์ และร่ วมมือกับ
ภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว และลดปั ญหาอาชญากรรม
การอภิปรายผลของแรงจูงใจเกี่ยวกับการท่ องเที่ยวในเกาะพะงัน
แรงจูงใจที่สําคัญที่สดุ คือ งานเข้ ามาร่ วมงานเทศกาลฟูลมูนปาร์ ตี ้ ที่หาดริ น้ ดังนัน้ การ
พัฒนาเกาะพะงันจึงควรให้ ความสําคัญกับแรงจูงใจนีม้ ากที่สุดตรงกับความต้ องการของกลุ่ม
ลูกค้ า แต่ควรจะพัฒนาให้ เป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ มากขึ ้น ไม่ขดั ต่อศีลธรรม ไม่ก่อให้ เกิด
อาชญากรรม และยาเสพติ ด จึ ง ควรมี แ ผนยุท ธศาสตร์ ใ นการปรั บ งานฟู ล มูน ปาร์ ตี ใ้ ห้ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่เสริ มสร้ างภาพลักษณ์ของเกาะพะงันไปในทิศทางที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต อย่างไร
ก็ตาม การหาประสบการณ์ ชีวิตที่แปลกใหม่ และความงดงามของธรรมชาติทางทะเล และความ
สมบูร ณ์ ข องป่ าไม้ ก็ เ ป็ นแรงจูง ใจที่ สํ า คัญ ดัง นัน้ เกาะพะงัน จึ ง ควรมี ยุท ธศาสตร์ เ พื่ อ อนุรั ก ษ์
ทรัพยากรที่โดดเด่นเหล่านี ้ให้ คงไว้ อย่างยัง่ ยืน
จากผลการวิจยั การสรุ ป และการอภิปรายผลการวิจยั เรื่ อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบ
บูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ผู้วิจัยจะนํ าข้ อมูลในภาพรวมทัง้ หมดมาเสนอในเชิงบูรณาการโดยเริ่ มจากการกํ าหนดนโยบาย
(Policy) ที่นํามาจากวิสยั ทัศน์ซงึ่ จะเป็ นกรอบของการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะพะงัน และภายใต้
กรอบนโยบาย (Policy) เป็ นลําดับแรก วิสยั ทัศน์ ดงั กล่าวจะสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) โดยผู้วิ จัย จะบู ร ณาการแผนยุท ธศาสตร์
(Strategy) หรื อแผนงานหลัก (Plan) การปลุกจิต สํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น เข้ ากับการพัฒนาเกาะพะงันเป็ นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมาตรฐานระดับโลก และการใช้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฐานรากและการบริ หารจัดการ ตลอดจนการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ยัง่ ยืน และเกษตรอินทรี ย์ เพราะแผนหลักทัง้ 4 ประการ จําเป็ นต้ องมีความเกี่ยวข้ อง และให้
ความสําคัญซึง่ กันและกัน เพื่อสร้ างสมดุลในการพัฒนา ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวจึงเป็ นแผนงานลําดับ
ที่สองอยู่ภายใต้ กรอบของนโยบายอันจะทําให้ วิสยั ทัศน์ของเกาะพะงันเป็ นจริ ง นโยบาย และแผน
ยุทธศาสตร์ ทงั ้ 4 ด้ านจัดเป็ นกรอบของการพัฒนาในระดับสูง (Top Level) ภายใต้ แต่ละแผนงาน
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หลักจะมีแผนปฏิบตั กิ ารระดับกลยุทธ์ (Tactics) หรื อ กลุม่ โครงการ (Programs) ซึง่ จะอยูใ่ นลําดับ
ที่สาม ของแผนพัฒนาในภาพรวม แต่ละยุทธศาสตร์ จะมีจํานวนกลยุทธ์ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้
กลยุทธ์ทงหมดจะมี
ั้
ผลกระทบ และมีความสัมพันธ์ต่อกัน และเมื่อมีการดําเนินงานภายใต้ กลยุทธ์
แต่ล ะด้ า นจะมี โ ครงการ (Projects)ที่ จํา เป็ นต้ อ งดํ า เนิ น การเพื่ อให้ ก ลยุท ธ์ เ หล่า นัน้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เป็ นอันดับที่สี่ และโครงการทุกโครงการก็จะมีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กนั และกันใน
้ ดเป็ นการ
ระดับปฏิบตั ิการเช่นกัน การวางแผนระดับกลยุทธ์ หรื อกลุ่มโครงการ และโครงการนันจั
วางแผนในระดับล่าง (Down Level) ซึ่งก็คือ แผนในระดับปฏิบตั ิการซึ่งต้ องอยู่ภายใต้ แผน
ระดับบน ดังนัน้ แผนพัฒนาอย่างยั่งยื นของเกาะพะงันจึงมีลักษณะบูรณาการแผนพัฒนาทัง้
เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้ อม และการท่องเที่ยวเข้ าได้ ด้วยกัน เพื่อที่จะทําให้ ตระหนักถึงผลกระทบ
ของแต่ละแผนที่จะมีตอ่ กันและกัน ผู้วิจยั จึงของนําเสนอแผนดังกล่าวในภาพรวมดังนี ้

การท่ องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืนที่อาํ เภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
วิสัยทัศน์ : เกาะพะงันจะมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่นโดยพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ เข้ มแข็ง และสร้ างความ
เข้ มแข็งแก่ชมุ ชนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ ชมุ ชนสามารถพัฒนาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน
นโยบาย (Policy)
Plan 1: การปลุกจิต สํานึกด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้ องถิ่น

Plan 2: การพัฒนาเกาะพะงัน

Plan 3: การใช้ การท่องเที่ยวเชิง

Plan 4: การพัฒนาชุมชนตาม

เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศที่มีมาตรฐานระดับโลก

นิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
และการบริ หารจัดการ

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ยัง่ ยืน และเกษตรอินทรี ย์

Programme
1.1

Programme
1.2

Programme
1.3

Programme
1.4

Programme
2.1

Programme
2.2

Programme
3.1

Programme
3.2

Programme
3.3

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
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Projects
1.4.1
1.4.2
1.4.3

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
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6

Programme
4.1

Projects
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Programme
4.2

Programme
4.3

Projects
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

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
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การท่ องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืนที่อาํ เภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
วิสัยทัศน์ : เกาะพะงันจะมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่นโดยพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ เข้ มแข็ง
และสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ ชมุ ชนสามารถ
พัฒนาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน
Plan 1: การปลุกจิต สํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ ทรั พยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น

Programme 1.1

Programme1.2

Programme 1.3

Programme1.4

การปลุกจิตสํานึก

การสร้ างจิตสํานึกด้ านศีลธรรม และความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์ สนิ

การพัฒนาจิตใจ

การอนุรักษ์ และเสริมสร้ าง
วัฒนธรรมเพื่อการท่ องเที่ยว

Projects

Projects

Projects

โครงการที่ 1.1.1 ชาวเกาะพะงัน
อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูปะการัง
โครงการที่ 1.1.2 การอนุรักษ์ ป่าเพื่อ
รักษาระบบนิเวศ ต้ นนํ ้า และลําธาร
โครงการที่ 1.1.3 การอบรมเพื่อสร้ าง
ความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
ชุมชน

Projects

โครงการที่ 1.2.1 การรณรงค์เพื่อให้ เกาะพะงันเป็ น
เกาะสีขาว เพื่อแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรม และยา
เสพติด
โครงการที่ 1.2.2 การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ กบั ชุมชน
โครงการ 1.2.3 จัดทําคู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการท่องเที่ยวเกาะพะงัน
โครงการ 1.2.4 จัดตังกล้
้ องวงจรปิ ดในรี สอร์ ท และ
บังกะโล
โครงการ 1.2.5 โครงการฟูลมูนปาร์ ตี ้วิถีไทย

โครงการที่ 1.3.1 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรี ย์ตามแนว
พระราชดําริ
โครงการที่ 1.3.2 การอบรมภาวะความเป็ น
ผู้นําให้ กบั ผู้นําชุมชน
โครงการที่ 1.3.3 การอบรมฝึ กปฏิบตั ิและ
พัฒนาจิตใจให้ กบั เยาวชน

โครงการที่ 1.4.1 ฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรม
ประเพณีท้องถิ่น คือ ประเพณีลากพระ
ทางทะเล
โครงการที่ 1.2.2 ฟื ้น ฟูอ นุรั ก ษ์ ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น แพทย์ทางเลือก และการ
ทําสมุนไพร
โครงการที่ 1.4.3 สร้ างพิพิธภัณฑ์
พื ้นบ้ านของเกาะพะงัน
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การท่ องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืนที่อาํ เภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
วิสัยทัศน์ : เกาะพะงันจะมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่นโดยพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ เข้ มแข็ง
และสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ ชมุ ชนสามารถ
พัฒนาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน
Plan 2: การพัฒนาเกาะพะงันเป็ นศูนย์ กลางการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมาตรฐานระดับโลก

Programme 2.1
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม
Projects
โครงการที่ 2.1.1 การจัดการคุณภาพนํ ้าอย่างยัง่ ยืนบนเกาะพะงัน และการจัดการขยะ และการ
บําบัดนํ ้าเสียในแหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่ 2.1.2 การปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบเกาะให้ มีคณ
ุ ภาพดีเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
โครงการที่ 2.1.3 การจัดระเบียบการจอดเรื อ และการทอดสมอทางทะเลบริ เวณชายฝั่ ง
และเกาะต่างๆ
โครงการที่ 2.1.4 การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียงตามแหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่ 2.1.5 การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับของพื ้นที่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน
โครงการที่ 2.1.6 การจัดตังศู
้ นย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวที่อทุ ยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
โครงการที่ 2.1.7 ยกระดับโรงพยาบาลเกาะพะงันขึ ้นสูม่ าตรฐานสากล

Programme 2.2
การใช้ ประโยชน์ ท่ ดี นิ (Land use) แหล่ งท่ องเที่ยว และกิจกรรรมการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
Projects

โครงการที่ 2.2.1 การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทางทะเล การพื ้นฟูทะเล ปะการัง และชายหาด
โครงการที่ 2.2.2 การอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การพื ้นฟูพื ้นที่ป่า และป่ าชายเลน
โครงการที่ 2.2.3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โครงการที่ 2.2.4 การปรับปรุงภูมิทศั น์
โครงการที่ 2.2.5 การแบ่งพื ้นที่เป็ นเขต (zoning) เพื่อใช้ ในการท่องเที่ยว
โครงการที่ 2.2.6 พัฒนาพื ้นที่เกษตร และการทําเกษตรกรรมให้ มีมากขึ ้น
โครงการที่ 2.2.7 พัฒนาเส้ นทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
โครงการที่ 2.2.8 กําหนดเส้ นทางดํานํ ้า และเส้ นทางการเดินเรื อยอร์ ชบริ เวณหมูเ่ กาะอ่างทอง-สมุย-เต่า-พะงัน
โครงการที่ 2.2.9 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มการพํานักในระยะยาว
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การท่ องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืนที่อาํ เภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
วิสัยทัศน์ : เกาะพะงันจะมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่นโดยพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ เข้ มแข็ง
และสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ ชมุ ชนสามารถ
พัฒนาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน
Plan 3 : การใช้ การท่ องเที่ยวเชิงนิเวศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริหารจัดการ

Programme 3.1
การพัฒนาสินค้ า และการผลิตสินค้ าเพื่อการท่ องเที่ยว
Projects
โครงการที่ 3.1.1 การสร้ างมาตรฐานที่พกั แรม และร้ านอาหาร
โครงการที่ 3.1.2 การสร้ างมาตรฐานด้ านการบริ การทางแหล่งท่องเที่ยว
อื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ปั๊ มนํ ้ามัน และห้ องนํ ้า
โครงการที่ 3.1.3 สร้ างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่ 3.1.4การสร้ างมาตรฐานด้ านความปลอดภัยของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
โครงการที่ 3.1.5 การเชื่อมโยงเส้ นทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่ 3.1.6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแนวทางใหม่ และประชาสัมพันธ์
ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
โครงการที่ 3.1.7 พัฒนาเส้ นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรี ย์
โครงการที่ 3.1.8 จัดตังเครื
้ อข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อพัฒนาจิตใจ
โครงการที่ 3.1.9 ปรับปรุงป้ายบอกทิศทางแหล่งท่องเที่ยวให้ ได้ มาตรฐาน

Programme 3.2
การบริหารจัดการแหล่ งท่ องเที่ยว
Projects

โครงการที่ 3.2.1 การวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยวแบบบูรณา
การ และการรักษาและเสริ มสร้ างจุดแข็งของการท่องเที่ยวเกาะพะงัน
โครงการที่ 3.2.2 การสร้ างระบบการบริ หารจัดการนักท่องเที่ยว
โครงการที่ 3.2.3 การจัดตังองค์
้ กรกลางเพื่อบริ หารจัดการการท่องเที่ยว
เกาะพะงันแบบบูรณาการ โดยต้ องอาศัยความร่ วมมื อระหว่างทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักท่องเที่ยว
โครงการที่ 3.2.4 การสร้ างระบบฐานข้ อมูลด้ านการท่องเที่ยวเกาะพะงัน
โครงการที่ 3.2.5 การแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
เน้ นการลงทุนของชาวไทยให้ มีมากขึ ้น
โครงการที่ 3.2.6 จัดตังศู
้ นย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว และศูนย์จําหน่ายสินค้ า
โครงการที่ 3.2.7 ปรับปรุงงานฟูลมูนปาร์ ตี ้ให้ เป็ นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

Programme 3.3
การจัดการด้ านการตลาด
Projects

โครงการที่ 3.3.1 การสร้ างภาพลักษณ์ (Image) และแบรนด์
(Branding) เกาะพะงันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
โครงการที่ 3.3.2 การวางแผนด้ านการตลาดแบบครบวงจร
โครงการที่ 3.3.3 การศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย และ
สร้ างกลยุทธ์ในการแข่งขัน
โครงการที่ 3.3.4 การจัดประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย
เกาะพะงันโดยสร้ างเวบไซต์รวมเพื่อขายตรง
โครงการที่ 3.3.5 การสร้ างเครื อข่ายเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
(Cluster) ในกลุม่ เกาะทะเลอ่าวไทย
โครงการที่ 3.3.6 จัดทํา package เพื่อการท่องเที่ยวเกาะพะงัน
แบบครบวงจร
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การท่ องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืนที่อาํ เภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
วิสัยทัศน์ : เกาะพะงันจะมุง่ พัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้ องถิ่นโดยพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ เข้ มแข็ง และสร้ างความเข้ มแข็งแก่
ชุมชนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ ชมุ ชนสามารถพัฒนาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน
Plan 4: การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยั่งยืน และเกษตรอินทรีย์

Programme4.1
การสร้ างเครื อข่ ายเพื่อสร้ างความ
เข้ มแข็งในชุมชน

Programme 4.2
การกระจายรายได้ จากการท่ องเที่ยวสู่
ชุมชนท้ องถิ่น

Projects

Projects

โครงการที่ 4.1.1 การส่งเสริ มการมีสว่ น
ร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว
โครงการที่ 4.1.2 การอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะด้ านการจัดการท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ
โครงการที่ 4.1.3 การรวมกลุม่ ผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้ องในการจัดการการท่องเที่ยว
โครงการที่ 4.1.4 การรักษาความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
โครงการที่ 4.1.5 อบรมทักษะการจัดการ
และจัดจัดตังกลุ
้ ม่ ที่พกั แรมแบบโฮมสเตย์

โครงการที่ 4.2.1 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้ าน
การจัดการที่พกั (Home stay) ร้ านอาหาร และ
บริ การการท่องเที่ยว
การที่ 4.2.2 การสร้ างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP)
โครงการที่ 4.2.3 การจัดตังธุ
้ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมด้ านการท่องเที่ยว (SME)
โครงการที่ 4.2.4 อบรมมัคคุเทศก์การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
โครงการที่ 4.2.5 การอบรมด้ านการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โครงการที่ 4.2.6 อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้ าวจากภูมิปัญญาท้ องถิ่น

Programme 4.3
การพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศด้ านการเกษตร โดยเน้ นแนวคิดเกษตรอินทรี ย์ เกษตร
ยั่งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
Projects
โครงการที่ 4.3.1 การอบรมวิธีคิด จิตสํานึก อุดมการณ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตร
แบบเศรษฐกิจพอเพียงในเกาะพะงัน
โครงการที่ 4.3.2 อบรมการทําเกษตรอินทรี ย์ การทําปุ๋ยอินทรี ย์ สารปราบศัตรูพืช และวัชพืชธรรมชาติ
โครงการที่ 4.3.3 พัฒนาการใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นที่สามารถฟื น้ ฟูตวั เองได้ เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 4.3.4 พัฒนาการใช้ พลังงานสะอาดและไร้ มลภาวะ
โครงการที่ 4.3.5 สนับสนุนให้ รีสอร์ ท และโรงแรมบนเกาะพะงันใช้ ผลิตภัณฑ์จากการทําเกษตรอินทรี ย์
เพื่อบริ การลูกค้ า
โครงการที่ 4.3.6 ปรับระบบการผลิตการเกษตรให้ สอดคล้ องกับลักษณะพื ้นที่ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
โครงการที่ 4.3.7 จัดระบบการแปรรูปสินค้ าจากเกษตร
โครงการที่ 4.3.8 ลดการนําเข้ าผลผลิตจากภายนอกโดยเพิม่ การผลิตภายในท้ องถิ่นโดยชุมชน
โครงการที่ 4.3.9 พัฒนาการทําไร่นาสวนผสมเพื่อให้ เกิดความสมดุลในการทําเกษตร
โครงการที่ 4.3.10 พัฒนาเกาะพะงันเป็ นเกาะเกษตรอินทรี ย์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ในการวางแผนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืนดังที่นําเสนอ
โดยใช้ รูปแบบการนําเสนอแบบแผนผังยุทธศาสตร์ นนั ้ เป็ นเพียงขันตอนเริ
้
่ มต้ นของการกํ าหนด
ทิ ศทางของแผนพัฒ นาเท่า นัน้ ในขัน้ ตอนที่ จ ะมี ก ารวางแผนปฏิบัติการที่ ชัด เจนและละเอี ย ด
ต่อไปนี จ้ ะต้ องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ระดับนโยบาย แผนงาน และกลุม่ โครงการ ตลอดจนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมระดับโครงการ (EIA) เพื่อศึกษาทางเลือกที่หลากหลายของการ
พัฒนา เพื่อหาแนวทางป้องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้น (Mitigation) ได้ ตลอดจนการกําหนดตัวชี ้วัด
(Indicators) เพื่อพัฒนาภายใต้ กรอบของความยัง่ ยืน (Sustainability) และในกรณีที่เกิดวิกฤติ
หรื อเหตุการณ์ที่อยู่เหลือความคาดหมาย มีความจําเป็ นต้ องปรับแผนตามความเหมาะสมเพื่อให้
สามารถพัฒนาต่อไปได้

ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนในพื ้นที่อา่ วไทยจะทํา
ให้ นกั ท่องเที่ยวเพิ่มวันพํานักและสามารถกระจายนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวที่เปราะบาง
2. ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ระดับชาติได้ มีการกําหนดให้ มี
การประเมินผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) สําหรับโครงการระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค ระดับจังหวัดและโครงการเฉพาะด้ านเช่น ด้ านการเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว ตลอดจน
โครงการด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานและโครงการระดับโปรเจคขนาดใหญ่ที่มีมลู ค่ามากกว่า 1,000 ล้ าน
บาทขึ ้นก่อนการตัดสินใจดําเนินการ ผู้วิจยั จึงเห็นสมควรให้ มีการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในพื ้นที่ทกุ ภาคของประเทศไทย โดยขยายผลจากโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเกาพะงัน
3. ในการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนควรมีการบูรณาการผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้ อง (Stakeholders) จากทุกภาคทุกส่วนเข้ ามาระดมสมองเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สดุ นํามาปฏิบตั กิ าร
4. ในด้ านการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกาะพะงันใน
รายละเอียด ผู้วิจยั ใคร่เสนอแนะให้ นําแนวคิดทฤษฎีด้าน Balanced scorecard และแผนที่
ยุทธศาสตร์ (Strategy map) มาประยุกต์ใช้ โดยให้ ความสําคัญกับทรัพย์สนิ ที่จบั ต้ องไม่ได้ (Intangible
้ ามุมมองใน
asset) ของพื ้นที่ เช่น ความมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ได้ แก่งานฟูลมูนปาร์ ตี ้ พร้ อมทังนํ
การสร้ างแผนที่ยทุ ธศาสตร์ ของทฤษฎี Balanced scorecard มากําหนด Strategy map ของการ
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พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกาะพะงัน อันได้ แก่ มิตดิ ้ านการเงิน มิตดิ ้ านลูกค้ า มิตดิ ้ านกระบวนการ
ภายใน และมิตดิ ้ านการเรี ยนรู้และการเติบโตขององค์กร
5. ในส่วนที่เกี่ยวกับการ Branding การท่องเที่ยวเกาะพะงันนันควรมี
้
การกําหนด
โครงการ Branding ทังระดั
้ บโลกและระดับประเทศเพื่อยกระดับสินค้ าและบริ การสูร่ ะดับ
มาตรฐานและสร้ างความโดดเด่นเพื่อให้ Brand Image เกาะพะงันเป็ นที่จดจําของคนทัว่ โลก
(สุวิมล แม้ นจริ ง 2546: 178 – 179)
6. ควรมีการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาโรงแรม และรี สอร์ ทตลอดจนที่พกั แรมอื่น ๆ
ให้ เป็ นที่พกั แรมเชิงอนุรักษ์ ในรูปแบบโครงการระยะสัน้ เพื่อสนองตอบความต้ องการลูกค้ าของ
ประเทศในยุโรป

ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยต่ อไป
1. ควรมีการทําการวิจยั เรื่ องขีดความสามารถในการรองรับของพื ้นที่เกาะพะงัน เพราะ
พื ้นที่มีความเปราะบางสูง และยังมีความเป็ นธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศทางทะเลของเกาะพะงัน
2. ควรมีโครงการทําเกษตรอินทรี ย์ที่เกาพะงันเพื่อลดการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ และยาฆ่าแมลงและ
เพื่อลดมลพิษในนํ ้าตกและต้ นนํ ้าลําธาร ตลอดจนเพื่อนําผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้ าง
เสนอต่อนักท่องเที่ยว และใช้ ในการบริ โภคที่เกาะพะงัน
3.
ควรมี การวิจัยเรื่ องกลุ่มตลาดเป้าหมายของนักท่องเที่ ยวทัง้ ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ โดยศึกษาความต้ องการ รูปแบบกิจกรรม แรงจูงใจ ในระดับการวิเคราะห์กลุม่ ตลาด
เป้าหมายและการกําหนดตําแหน่งในตลาดในภาพรวมของการท่องเที่ยวเกาะพะงัน
4. ควรมี ก ารวิ จัย ด้ า นการป้ องกัน ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ผลกระทบต่ อ สัง คม และ
ผลกระทบจาเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวเกาะพะงัน
5. ควรมีการวางแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว 10 ปี เพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์โดยให้ สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
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ตารางการกําหนดขนาดตัวอย่ างตามสูตรของ Yamane’
Sample Size (n) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนต่ าง ๆ
Size of
Population (N)
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
15,000
20,000
25,000
50,000
100,000
∞

± 1%
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
5,000
6,000
6,667
7,143
8,333
9,001
10,000

B ไม่สามารถประมาณค่าได้

± 2%
B
B
B
B
1,250
1,364
1,458
1,538
1,607
1,667
1,765
1,842
1,905
1,957
2,000
2,143
2,222
2,273
2,381
2,439
2,500

± 3%
B
B
638
714
769
811
843
870
891
909
938
959
976
989
1,000
1,034
1,053
1,064
1,087
1,099
1,111

± 4%
B
385
441
476
500
517
530
541
549
556
566
574
580
584
588
600
606
610
617
621
625

± 5%
222
206
316
333
345
353
359
364
367
370
375
378
381
383
385
390
392
394
397
398
400

± 10%
83
91
94
95
96
97
97
98
98
98
98
99
99
99
99
99
100
100
100
100
100
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1. รายการทรั พยากรธรรมชาติ
1. ทรั พยากร
ธรรมชาติ

1.1 ภูมิทศั น์และ
ภูมิอากาศ : หาด ถํ ้า
ปะการัง เกาะ เขา ที่
ราบ หุบเขา ที่ราบสูง
ภูเขาไฟ ที่ราบ ที่ดอน
ฤดูกาล อุณหภูมิ
ชายฝั่ งทะเล ลม ฯลฯ
1.2 พืช : ป่ า ไร่ เขา
สวน สวนผลไม้
ฟาร์ ม ต้ นไม้ ดอกไม้
ไร่องุ่น ป่ าสมบูรณ์
ดอกไม้ ป่า ทุง่ หญ้ า
สมุนไพร สวนครัว ป่ า
ชายเลน ป่ าเขตร้ อน
ฯลฯ
1.3 นํ ้า : ลําธาร
แม่นํ ้า คุ้งนํ ้า นํ ้าตก
ทะเลสาบ นํ ้าพุร้อน
บึงหนอง ทะเล หิมะ
ฝน นํ ้าแข็ง ฯลฯ

ลักษณะ
และ
ผู้จัดการ

ที่ตงั ้
(แผนที่)

การ
เข้ า
ถึง

ผู้ใช้
ประโยชน์

บริการนัก ข้ อมูล ชื่อผู้ท่ จี ะ
ท่ องเที่ยว นักท่ อง ติดต่ อ
เที่ยว สถานที่
โทร./
แฟกซ์
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2. รายการทรั พยากรวัฒนธรรม
2. ทรั พยากร
วัฒนธรรม

2.1 มรดกวัฒนธรรม
: ปราสาท ป้อม
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ หมู่บ้าน
เมือง พิพิธภัณฑ์
อนุสาวรี ย์ ภาษา
ท้ องถิ่น ฯลฯ
2.2 มรดกด้ าน
ศาสนา : โบสถ์
สุเหร่า โบสถ์คริ สต์
วัด สุสาน เมรุ
เจดีย์ พระพุทธรูป
ปางต่าง ๆ
ประติมากรรม ฯลฯ
2.3 ศิลปะ/ชาติพนั ธุ์
: ชนกลุม่ น้ อย
ชาวเขา คนพื ้นเมือง
การฟ้อนรํ า ดนตรี
ภาษาท้ องถิ่น
อาหาร เครื่ องดื่ม
หัตถกรรม
อุตสาหกรรม
ครัวเรื อน บ้ านเรื อน

ลักษณะ ที่ตงั ้
การ
ผู้ใช้
บริการนัก ข้ อมูล
และ
(แผนที่) เข้ า ประโยชน์ ท่ องเที่ยว นักท่ อ
ผู้จัดการ
ถึง
งเที่ยว

ชื่อผู้ท่ ี
จะ
ติดต่ อ
สถานที่
โทร./
แฟกซ์
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3. รายการทรั พยากรมหกรรมปรากฏการณ์ สาํ คัญ (Events)
ลักษณะ ที่ตงั ้
การ
ผู้ใช้
บริการนัก ข้ อมูล
3. ทรั พยากร
และ
(แผนที่) เข้ า ประโยชน์ ท่ องเที่ยว นักท่ อ
มหกรรม (Events) ผู้จัดการ
ถึง
งเที่ยว

3.1 มหกรรม : เฟส
ติวลั ดนตรี ชนิดต่าง
ๆ แจส บัลเล่ ลิเก
หนังใหญ่ เหล้ า
งานแสดงสินค้ า
3.2 การ
Tournaments :
การแข่งขันกีฬา
กอล์ฟ เทนนิส
ฟุตบอล การแข่งเรื อ
ยาว ประกวดสุนขั
แข่งรถ แข่ง
รถจักรยาน
3.3 งานแสดงสินค้ า
ธุรกิจ : งานแสดง
สินค้ าเกษตรกรรม
รถยนต์ เรื อ
อุปกรณ์กีฬา
3.4 งานแสดงอื่น ๆ :
วันชาติ งานฉลอง
ชาวเขา งานฉลอง
ถนนต่าง ๆ แสวงบุญ
มหกรรม หัตถกรรม

ชื่อผู้ท่ ี
จะ
ติดต่ อ
สถานที่
โทร./
แฟกซ์
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4. รายการทรั พยากรด้ านกิจกรรม
ลักษณะ ที่ตงั ้
การ
ผู้ใช้
บริการนัก ข้ อมูล
4. ทรั พยากรด้ าน
และ
(แผนที่) เข้ า ประโยชน์ ท่ องเที่ยว นักท่ อ
กิจกรรม
ผู้จัดการ
ถึง
งเที่ยว

4.1 กิจกรรมสันทนา
การ : สนามเทนนิส
เส้ นทางศึกษา
ธรรมชาติ ทาง
จักรยาน คลอง โดด
ร่ม กรี ฑา สระว่าย
นํ ้า การพายเรื อ ตก
ปลา ยิงปื น
แกะสลัก
4.2 กิจกรรมด้ าน
บริ การ : ขายปลีก
อุปกรณ์แค้ มปิ ง้
อุปกรณ์เล่นสกี หอ
ศิลป์ เสื ้อผ้ าเฉพาะ
เซรามิคแก้ ว สินค้ า
โรงงาน สินค้ ามือ
สอง ละคร
ภาพยนตร์ ศูนย์
ประชุม

ชื่อผู้ท่ ี
จะ
ติดต่ อ
สถานที่
โทร./
แฟกซ์
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5. รายการทรั พยากรด้ านบริการ
ลักษณะ ที่ตงั ้
การ
ผู้ใช้
บริการนัก ข้ อมูล
5. ทรั พยากรด้ าน
และ
(แผนที่) เข้ า ประโยชน์ ท่ องเที่ยว นักท่ อ
บริการ
ผู้จัดการ
ถึง
งเที่ยว

5.1 การขนส่ง :
การเข้ าถึง
ยานพาหนะ เรื อ
รถไฟ รถยนต์
เครื่ องบิน รถทัวร์
สนามบิน ท่าเรื อ
5.2 ที่พกั แรม :
โรงแรม 2–3-4–5ดาว
Guest House B+B
Homestay
Framstay โมเต็ล
หอพัก
5.3 การต้ อนรับ :
แผนที่ โบชัวร์ ป้าย
บอกทางแผนที่เดิน
เที่ยวเอง ท่าทีของ
เจ้ าบ้ าน บริ ษัททัวร์
ฯลฯ
5.4 บริ การอื่น ๆ :
การซ่อมต่าง ๆ
ปั๊ มนํ ้ามัน ธนาคาร
ATM ที่แลกเงิน
ตํารวจท่องเที่ยว
บริ การสุขภาพ

ชื่อผู้ท่ ี
จะ
ติดต่ อ
สถานที่
โทร./
แฟกซ์
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6. การประเมินทรั พยากรท่ องเที่ยว
ลักษณะของทรั พยากร
6.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

6.2 ทรัพยากรวัฒนธรรม

6.3 กิจกรรม

6.4 บริ การ

คุณภาพ

ความโดดเด่ นเมื่อ
เทียบกับที่อ่ นื

จุดดึงดูด
นักท่ องเที่ยว
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7. การประเมินทรั พยากรท่ องเที่ยว
ลักษณะของทรั พยากร
7.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

7.2 ทรัพยากรวัฒนธรรม

7.3 Events

7.4 กิจกรรม

7.5 บริ การ

คุณภาพ

ความโดดเด่ นเมื่อ
เทียบกับที่อ่ นื

จุดดึงดูด
นักท่ องเที่ยว
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8. ตารางการจัดอันดับความสําคัญของทรัพยากรท่ องเที่ยว
ลักษณะ
ทรั พยากร
8.1 ทรัพยากร
ธรรมชาติ

8.2 ทรัพยากร
วัฒนธรรม

8.3 Events

8.4 กิจกรรม

8.5 บริการ

คุณสมบัติ ลูกค้ าสําคัญ โอกาสใน อุปสรรค
ความโดดเด่ น
การพัฒนา ต่ อการ
พัฒนา

อันดับ
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ภาคผนวก ง
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามความคิดเห็นของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
เรื่อง การท่ องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่ าง
ยั่งยืน
ที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของการทําปริ ญญานิพนธ์ เรื่ อง “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี” ใน
การวิจยั ครัง้ นี ้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาข้ อมูลพื ้นฐาน และตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศึก ษาสภาพแวดล้ อมทัง้ ภายในและภายนอกตลอดจนวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะพะงัน และเพื่อเสนอแนวทางการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการที่เกาะพะงัน และท่านเป็ นผู้หนึ่งที่ได้ รับเลือกเป็ นผู้ให้
ข้ อมูลดังกล่าว การตอบของท่านจะเก็บไว้ เป็ นความลับ และไม่มีการนําไปใช้ ทําประโยชน์อย่างอื่น
ั้
7 ตอน ดังนี ้
นอกจากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ โดยแบบสอบถามมีทงหมด
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 การตรวจสอบทรัพยากร
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT)
ของเกาะพะงัน
ตอนที่ 4 วิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาเกาะพะงัน
ตอนที่ 5 การมีสว่ นร่วมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ตอนที่ 6 บทบาท และหน้ าที่ของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบบบูรณาการอย่างยัง่ ยืน
ตอนที่ 7 ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาเกาะพะงันในประเด็นอื่นๆ

นางสาวปิ ยวรรณ คงประเสริ ฐ
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการวางแผนและการจัดการท่องเที่ยวเชิงเพื่อการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คําชีแ้ จง โปรดขีดเครื่ องหมาย / ลงใน ( ) หรื อเขียนเติมลงในช่องว่างที่กําหนดไว้ ตามความเป็ นจริงเกี่ยวกับตัว
ท่าน
1. เพศ
2. อายุ

3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษาสูงสุด

5. อาชีพหลัก

6. รายได้ ตอ่ เดือน

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

หญิง
( ชาย
1.ตํ่ากว่า 15 ปี
( 2. 15 – 24 ปี
3. 25 – 34 ปี
( 4. 35 – 44 ปี
5. 45 – 54 ปี
( 6. มากกว่า 54 ปี ขึ ้นไป
โสด
สมรส
( หม้ าย
หย่าร้ าง
1.ระดับประถมศึกษา
( 2.ระดับมัธยมศึกษา
3.ระดับประกาศนียบัตร
( 4.อนุปริญญาหรื อเทียบเท่า
5.ปริญญาตรี
( 6.ปริญญาโท
7. 10.อื่นๆ (โปรดระบุ)....................
1.ข้ าราชการ
( 2.ข้ าราชการบํานาญ
( 4.พนักงานบริษัทเอกชน
3.พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5.เกษตรกร
( 6.นักเรี ยน/นักศึกษา
7.พ่อค้ า/นักธุรกิจ
( 8.กิจการบริ การที่พกั
9. กิจการบริการนําเที่ยว
( 10. กิจการบริการอาหารและเครื่ องดื่ม
11. กิจการเช่าอุปกรณ์ดํานํ ้า
( 12.กิจการการรถ/เรื อเช่า จํานวน .........
13. กิจการบริการกีฬาทางนํ ้า เช่น เจ็ทสกี เรื อแคนู ฯลฯ
) 14. กิจการสถานบันเทิง เช่น ผับ คาราโอเกะ ฯลฯ
15.อื่นๆ(โปรดระบุ)………..……………..
1. ตํ่ากว่า 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 ขึ ้นไป
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ตอนที่ 2 การตรวจสอบทรัพยากร
คําชีแ้ จง ทรัพยากรการท่องเที่ยวต่อไปนี ้มีคณ
ุ ภาพ มีความโดดเด่น เป็ นจุดดึงดูดและมีความสําคัญต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากน้ อยเพียงใด โปรดทําเครื่ องหมาย / ลงในช่องให้ ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
2.1 ทรั พยากรธรรมชาติ

ความคิดเห็น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด

1. ชายหาด ได้ แก่ หาดริ น้ หาดท้ องนายปาน หาดแม่หาด
หาดสน หาดยาว หาดสลัด หาดบ้ านใต้
2.อ่าว ได้ แก่ อ่าวโฉลกหลํา อ่าววกตุม่ อ่าวในวก
อ่าวหินกอง อ่าวศรี ธนู อ่าวท้ องศาลา
3. นํ ้าตก ได้ แก่ นํ ้าตกแพง นํ ้าตกธารเสด็จ นํ ้าตกธารประเวศ
นํ ้าตกธารประพาส
4. เกาะ ได้ แก่ เกาะพะงัน เกาะแตนใน เกาะม้ า
5. ป่ าไม้ ได้ แก่ อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
2.2 ทรั พยากรวัฒนธรรมและสิ่งที่สร้ างขึน้
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
1. วัด ได้ แก่ วัดเขาถํ ้า วัดใน วัดโพธิ์ และวัดราษฎร์ เจริญ
2. ศาล ได้ แก่ ศาลเจ้ าแม่กวนอิม
3. พระเจดีย์ ได้ แก่ พระเจดีย์ภเู ขาน้ อย
4. พระพุทธบาทจําลองบนภูเขาวัดมธุรวราราม
(วัดมะเดื่อหวาน)
2.3 ทรั พยากรประเพณี วิถีชีวติ และงานเทศกาล
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
1. งานฟูลมูนปาร์ ตี ้ (Full moon Party)
2. การแข่งขันหาหอยกลม บ้ านหินกอง
3. ประเพณีลากพระทางทะเล
2.4 ทรั พยากรด้ านกิจกรรม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
1. การดํานํ ้าดูประการัง
2. การเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ
3. การพายคายัค แคนู และเรื อนําเที่ยว
4. การประมงพื ้นบ้ าน
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2.5 ทรั พยากรด้ านบริการ
1. มีโรงแรมที่พกั หรื อรี สอร์ ทที่ได้ มาตรฐาน
2. มีบริการด้ านการคมนาคมขนส่งที่สะดวก
3. มีบริการข้ อมูล และศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
4. มีโรงพยาบาลและสถานบริการด้ านสุขภาพ
5. มีสถานที่จําหน่ายสินค้ าพื ้นเมือง
6. มีบริการด้ านสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐาน
7. มีป้ายบอกทิศทาง ระบบสื่อความหมายในสถานที่
ท่องเที่ยว

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะพะงัน
คําชีแ้ จง ท่านคิดว่าข้ อต่อไปนี ้เป็ นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในระดับใด
จุดแข็ง
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
1. มีเทศกาลฟูลมูลปาร์ ตี ้เป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่ โลก
2. มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่น เช่น ชายหาดที่สวยงาม
และนํ ้าตกที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน
3. มีรีสอร์ ทและบังกะโลในภูมิทศั น์ที่สวยงาม
4. มีปะการังที่สวยงามและมีชื่อเสียงสําหรับการดํานํ ้าระดับโลก
5. มีพื ้นที่เกาะม้ าที่ได้ รับการรับรองเป็ นเกาะเกษตรอินทรี ย์
แห่งเดียวในประเทศไทย
จุดอ่ อน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
1. การมีสว่ นร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องยังมีอยูน่ ้ อยมาก
2. ทรัพยากรป่ าไม้ ในพื ้นที่ถกู ทําลายจนกลายเป็ นป่ าเสื่อม
โทรมเป็ นจํานวนมาก
3. ขาดการจัดการด้ านขยะและนํ ้าเสียอย่างถูกต้ อง
4. การบริการการท่องเที่ยวยังขาดมาตรฐาน
5. การลงทุนด้ านที่พกั ส่วนใหญ่เป็ นของชาวต่างชาติ
6. จะมีนกั ท่องเที่ยวมาเฉพาะในช่วง high season เท่านัน้
7. ขาดแหล่งนํ ้าในการทําการเกษตร
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มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
โอกาส
1. พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการดํานํ ้า
ระดับโลก
2. นโยบายรัฐบาลและจังหวัดสุราษฎร์ ธานีในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. พัฒนาเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้ านเกษตรอินทรี ย์
4. เป็ นแหล่งท่องเที่ยวตามเส้ นทางการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5. เป็ นเป้าหมายและเชิงยุทธศาสตร์ ของจังหวัดในการ
พัฒนาสินค้ าและบริการการท่องเที่ยว
อุปสรรค
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
1. ปั ญหาการสนับสนุน และงบประมาณจากส่วนกลาง
2. มีการลงทุนจากชาวต่างชาติมาก
3. ปั ญหาสังคม ด้ านยาเสพติด และอบายมุข
4. ระบบสาธารณูปโภค และเส้ นทางการคมนาคมไม่สะดวก
5. ไม่สามารถผลิตสินค้ าอุปโภคบริโภคได้ เองอย่างเพียงพอ
6. สินค้ าเกษตรมีราคาแพง
ตอนที่ 4 วิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาเกาะพะงัน
คําชีแ้ จง ท่านเห็นด้ วยกับวิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาเกาะพะงันในระดับใด
วิสัยทัศน์
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
1. เกาะพะงันจะพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทาง
ทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก
2. เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้ เข้ มแข็ง
3. เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนโดยยึดหลักการ
พัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และ
เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ ชมุ ชนสาสมารถ
พัฒนาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน
4. เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศเพื่อปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาเกาะพะงัน ได้ แก่ การแสวงหาแนวทางในการทําความปรารถนาที่จะให้ เกาะพะงัน
พัฒนาไปในทิศทางที่ดีที่สดุ
คําชีแ้ จง ท่านคิดว่ายุทธศาสตร์ ตอ่ ไปนี ้มีความสําคัญในระดับใด
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกาะพะงันเป็ นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมาตรฐานระดับโลก
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ การใช้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากและการบริ หารจัดการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ ยืน และเกษตร
อินทรี ย์
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ การปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น

มากที่สุด มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

กลยุทธ์ ได้ แก่ แผนปฏิบตั ิการที่ชดั เจน เพื่อดําเนินงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของวิสยั ทัศน์ ภายในกรอบเวลาที่
กําหนด
คําชีแ้ จง ท่านคิดว่ากลยุทธ์ของแต่ละยุทธศาสตร์ มีความเหมาะสมในระดับใด
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกาะพะงันเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมาตรฐานระดับโลก
กลยุทธ์
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การใช้ ประโยชน์ ท่ ีดนิ (Land use)
แหล่ งท่ องเที่ยว และกิจกรรรมการท่ องเที่ยว
เชิงนิเวศ
โครงการที่ 1 การแบ่งพื ้นที่เป็ นเขต (zoning) เพื่อ
ใช้ ในการท่องเที่ยว
โครงการที่ 2 การปรับปรุงภูมิทศั น์
โครงการที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โครงการที่ 4 การอนุรักษ์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การพื ้นฟูพื ้นที่ป่า และป่ าชายเลน
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กลยุทธ์
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
โครงการที่ 5 การอนุรักษ์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทางทะเล การพื ้นฟูทะเล ปะการัง และ
ชายหาด
โครงการที่ 6 พัฒนาพื ้นที่เกษตร และการทํา
เกษตรกรรมให้ มีมากขึ ้น
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การจัดการทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม
โครงการที่ 1 การจัดการคุณภาพนํ ้าอย่างยัง่ ยืน
บนเกาะพะงัน
โครงการที่ 2 การจัดการคุณภาพอากาศ และเสียง
ตามแหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่ 3 การศึกษาขีดความสามารถในการ
รองรับของพื ้นที่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน
โครงการที่ 4 การจัดการขยะ และการบําบัดนํ ้าเสีย
ในแหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่ 5 การจัดระเบียบการจอดเรื อ และการ
ทอดสมอทางทะเลบริเวณชายฝั่ ง และเกาะต่างๆ
โครงการที่ 6 การปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบเกาะ
ให้ มีคณ
ุ ภาพดีเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 เกาะพะงันจะพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่
เข้ มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การจัดการด้ านการตลาด
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
โครงการที่ 1 การวางแผนด้ านการตลาดแบบครบวงจร
โครงการที่ 2 การสร้ างภาพลักษณ์ และแบรนด์
เกาะพะงันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
โครงการที่ 3 การสร้ างเครื อข่ายเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว (Cluster) ในกลุม่ เกาะทะเลอ่าวไทย
โครงการที่ 4 การศึกษากลุม่ นักท่องเที่ยวเป้าหมาย
และสร้ างกลยุทธ์ในการแข่งขัน
โครงการที่ 5 การจัดประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการ
ขายเกาะพะงันโดยสร้ างเวบไซต์รวมเพื่อขายตรง
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กลยุทธ์ ท่ ี 2 การพัฒนาสินค้ า และการผลิต
มากที่สุด มาก
สินค้ าเพื่อการท่ องเที่ยว
โครงการที่ 1 การเชื่อมโยงเส้ นทางระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยว
โครงการที่ 2 การสร้ างมาตรฐานที่พกั แรม และ
ร้ านอาหาร
โครงการที่ 3 การสร้ างมาตรฐานด้ านความ
ปลอดภัยของกิจกรรมการท่องเที่ยว
โครงการที่ 4 สร้ างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่ 5 การสร้ างมาตรฐานด้ านการบริการ
ทางแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล
ปั๊ มนํ ้ามัน และห้ องนํ ้า
โครงการที่ 6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแนวทางใหม่
และประชาสัมพันธ์ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การบริหารจัดการแหล่ งท่ องเที่ยว
โครงการที่ 1 การจัดตังองค์
้ กรกลางเพื่อบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวเกาะพะงันแบบบูรณาการ
โครงการที่ 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
โครงการที่ 3 การรักษาและเสริ มสร้ างจุดแข็งของ
การท่องเที่ยวเกาะพะงัน
โครงการที่ 4 การสร้ างระบบฐานข้ อมูลด้ านการ
ท่องเที่ยวเกาะพะงัน
โครงการที่ 5 การสร้ างระบบการบริ หารจัดการ
นักท่องเที่ยว
โครงการที่ 6 การแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยเน้ นการลงทุนของชาว
ไทยให้ มีมากขึ ้น

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรอินทรี ย์
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การสร้ างเครื อข่ ายเพื่อสร้ างความ
มาก
มาก ปาน
น้ อย น้ อย
เข้ มแข็งในชุมชน
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
โครงการที่ 1 การรวมกลุม่ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดการการ
ท่องเที่ยว
โครงการที่ 2 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้ านการจัดการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
โครงการที่ 3 การส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่ 4 การรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การกระจายรายได้ จากการท่ องเที่ยวสู่
มาก
มาก ปาน
น้ อย น้ อย
ชุมชนท้ องถิ่น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
โครงการที่ 1 การจัดตังธุ
้ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ด้ านการท่องเที่ยว (SME)
โครงการที่ 2 การสร้ างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (OTOP)
โครงการที่ 3 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้ านการจัดการที่พกั
(Home stay) ร้ านอาหาร และบริ การการท่องเที่ยว
โครงการที่ 4 อบรมมัคคุเทศก์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โครงการที่ 5 การอบรมด้ านการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
โครงการที่ 6 อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้ าวจากภูมิปัญญาท้ องถิ่น
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศด้ าน มาก
มาก ปาน
น้ อย น้ อย
การเกษตร โดยเน้ นแนวคิดเกษตรอินทรี ย์ เกษตร ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ยั่งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 1 การอบรมวิธีคิด จิตสํานึก อุดมการณ์
เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์ เกษตรยัง่ ยืน และเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงในเกาะพะงัน
โครงการที่ 2 พัฒนาการใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นที่สามารถฟื น้ ฟู
ตัวเองได้ เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการที่ 3 พัฒนาการใช้ พลังงานสะอาดและไร้ มลภาวะ
โครงการที่ 4 อบรมการทําเกษตรอินทรี ย์ การทําปุ๋ย
อินทรี ย์ สารปราบศัตรูพืช และวัชพืชธรรมชาติ
โครงการที่ 5 จัดระบบการแปรรู ปสินค้ าจากเกษตร
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กลยุทธ์
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
โครงการที่ 6 ปรับระบบการผลิตการเกษตรให้
สอดคล้ องกับลักษณะพื ้นที่ และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
โครงการที่ 7 พัฒนาการทําไร่นาสวนผสมเพื่อให้
เกิดความสมดุลในการทําเกษตร
โครงการที่ 8 ลดการนําเข้ าผลผลิตจากภายนอก
โดยเพิ่มการผลิตภายในท้ องถิ่นโดยชุมชน
โครงการที่ 9 สนับสนุนให้ รีสอร์ ท และโรงแรมบน
เกาะพะงันใช้ ผลิตภัณฑ์จากการทําเกษตรอินทรี ย์
เพื่อบริการลูกค้ า
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 ยุทธศาสตร์ การปลุกจิตสํานึกด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การปลุกจิตสํานึก
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
โครงการที่ 1 การอบรมเพื่อสร้ างความเข้ าใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและชุมชน
โครงการที่ 2 การอนุรักษ์ ป่าเพื่อรักษาระบบนิเวศ
ต้ นนํ ้า และลําธาร
โครงการที่ 3 ชาวเกาะพะงันอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูปะการัง
กลยุทธ์ ท่ ี 2 การพัฒนาจิตใจ
โครงการที่ 1 การอบรมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรี ย์ตามแนวพระราชดําริ
โครงการที่ 2 การอบรมฝึ กปฏิบตั ิและพัฒนาจิตใจ
ให้ กบั เยาวชน
โครงการที่ 3 การอบรมภาวะความเป็ นผู้นําให้ กบั
ผู้นําชุมชน
กลยุทธ์ ท่ ี 3 การอนุรักษ์ และเสริมสร้ าง
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
วัฒนธรรมเพื่อการท่ องเที่ยว
โครงการที่ 1 ฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมประเพณีท้องถิ่น คือ
ประเพณีลากพระทางทะเล
โครงการที่ 2 สร้ างพิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านของเกาะพะงัน
โครงการที่ 3 ฟื น้ ฟูอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
แพทย์ทางเลือก และการทําสมุนไพร
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กลยุทธ์ ท่ ี 4 การสร้ างจิตสํานึกด้ านศีลธรรม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
และความปลอดภัยในชีวติ และทรั พย์ สนิ
โครงการที่ 1 การฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ ให้ กบั ชุมชน
โครงการที่ 2 การรณรงค์เพื่อให้ เกาะพะงันเป็ นเกาะ
สีขาว เพื่อแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรม และยาเสพติด
ตอนที่ 5 การมีส่วนร่ วมต่ อการพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการอย่ างยั่งยืน
คําชีแ้ จง ท่านคิดว่าทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในส่วนเหล่านี ้ๆ มากน้ อยเพียงใด
1. การจัดการด้ านการคมนาคมและสาธารณูปโภค
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
1.1 การปรับปรุงถนนและพัฒนาเส้ นทางการเดินทาง
ไปยังเกาะอื่น ๆ ให้ เชื่อมโยงถึงกัน
1.2 การเร่งพัฒนาปรับปรุงสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ
เช่น ไฟฟ้า ประปา ในแหล่งท่องเที่ยว
2. การจัดการด้ านที่พัก และร้ านอาหาร
2.1 การพัฒนาที่พกั แรมให้ มีความหลากหลาย
2.2 สถานที่พกั และร้ านอาหารในเกาะพะงันให้ มี
ความสะอาด และปลอดภัยเพิ่มมากขึ ้น
3. การจัดการแหล่ งท่ องเที่ยว
3.1 การจัดการด้ านการให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพแก่
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
3.2 การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3.3 การให้ ความรู้ และการสื่อความหมายแก่นกั ท่องเที่ยว
4. การจัดการด้ านกิจกรรม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
4.1 การจัดกิจกรรมทางธรรมชาติ และผจญภัย
4.2 การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น นําชมนํ ้าตก
แห่งประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมฟื น้ ฟูวิถีชีวิตชาวบ้ าน
5 การบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่ างๆ
5.1 การผลิตสินค้ า และของที่ระลึกแก่นกั ท่องเที่ยว
ในเชิงนิเวศโดยไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 การจัดการสถานพยาบาล โรงพยาบาล อนามัย
หรื ออาสาสมัครด้ านสาธารณบรรเทาภัย
5.3 การให้ ข้อมูลแก่นกั ท่องเที่ยว ณ ศูนย์ทอ่ งเที่ยวต่างๆ
5.4 การให้ บริ การด้ านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สนิ
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ตอนที่ 6 บทบาท และหน้ าที่ของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบ
บูรณาการอย่างยัง่ ยืน
คําชีแ้ จง ท่านคิดว่าแต่ละภาคส่วนควรมีบทบาท และหน้ าที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในส่วนต่าง ๆ เหล่านี ้
มากน้ อยเพียงใด
บทบาท และหน้ าที่ของภาครัฐ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สุด
1. การกําหนดนโยบาย และแผนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการลงทุนด้ านสาธารณูปโภค
2. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาฟื น้ ฟู อนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม
3. เป็ นแกนนําในการสร้ างมาตรฐานของสินค้ า และบริการ
ด้ านการท่องเที่ยว
4. สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้ างระบบฐานข้ อมูล และ
เครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทําแผนยุทธศาสตร์
ด้ านการตลาดด้ านการท่องเที่ยวของเกาะพะงัน
5. จัดตังองค์
้ กรบริหารจัดการ เพื่อปลุกจิตสํานึก ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรด้ านการท่องเที่ยว จัดหลักสูตร ฝึ กอบรม
เพื่อให้ มีมาตรฐานในระดับสากล
6. ส่งเสริ มการท่องเที่ยวที่ไม่ขดั ต่อศีลธรรม
ลดอาชญากรรม ลดปั ญหายาเสพติด และเสริมสร้ าง
สุขภาพอนามัยที่ดี
7. มีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย และแผนพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะพะงัน
8. พัฒนาสินค้ า และบริการด้ านการท่องเที่ยว โรงแรม
รี สอร์ ท บังกะโล และร้ านอาหารสูม่ าตรฐานโลก
9. มีสว่ นร่วมในการสร้ างภาพลักษณ์ และ branding เกาะ
พะงันในระดับนานาชาติ
10. ให้ ความร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว และสนับสนุนการกระจายรายได้ จากการ
ท่องเที่ยวสูช่ มุ ชน
11. ให้ ความร่วมมือกับภาครัฐ และประชาชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่ขดั ต่อศีลธรรม
ลดอาชญากรรม ลดปั ญหายาเสพติด และเสริมสร้ าง
สุขภาพอนามัยที่ดี
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บทบาท และหน้ าที่ของประชาชน
มากที่สุด มาก ปานกลาง
12. ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์ ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนบนเกาะพะงัน
13. จัดตังธุ
้ รกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมของชุมชนด้ าน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะพะงัน เช่น ที่พกั โฮมสเตย์
รี สอร์ ท ภัตตาคาร และบริการเรื อเช่า
14.มีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย และควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้ า และบริการด้ านการท่องเที่ยวของ
เกาะพะงัน
15. พัฒนาทักษะด้ านการบริการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แก่ประชาชนในท้ องถิ่น
16. สร้ างมูลค่า และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการทําเกษตร
ปลอดสารพิษ เกษตรพอเพียง และเกษตรอินทรี ย์
17.ให้ ความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่ขดั ต่อศีลธรรม
ลดอาชญากรรม ลดปั ญหายาเสพติด และเสริมสร้ าง
สุขภาพอนามัยที่ดี

น้ อย น้ อยที่สุด

ตอนที่ 7 ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศออย่ างบูรณาการของเกาะพะงัน
1.____________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือ
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
2. Age
( 1.less than 15 years
( 3. 25 – 34 years
( 5. 45 – 54 years
3. Status
( 1. Single ( ) 2. Married
4. Education
( 1.Below or High School
Completion
( 3. University Undergraduate
( 5. Master Degree
( 7. Other………………………….
5. Occupation
( 1.Government Official / Enterprise
( 3.Personal Business
( 5. agriculturist
6. Average Income per month
( 1. Below 5,000 USD
( 3. 10,001 – 15,000 USD
( 5.20,001 – 25,000 USD
7. Nationality

.................................................

( ) Male
( ) 2. 15 – 24 years
( 4. 35 – 44 years
( 6. more than 54 years
( ) 3. Widow ( ) 4. Divorced
( 2. below or College
Certificate/Diploma
( 4. Bachelor Degree
( 6. Doctor of Philosophy
( 2.Private Sector
( ) 4.Student
( 6 Other………………………….
( 2. 5,001 – 10,000 USD
( 4. 15,001 – 20,000 USD
( 6. over 25,000 USD
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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
1. Temples
2. Chinese shrines
3. pagoda
4. Buddha Footprint on the mountain

somewhat

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
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
1. Snorkeling
2. Trekking
3. Canoeing Kayaking and boat service
4. Local fishing

Minimum

Minimum

Minimum
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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
Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum
OPPORTUNITIES
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 Biodiversity
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
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

Maximum Fairy Neutral somewhat Minimum

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?
LEVEL
Motivation
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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ประวัตยิ ่ อผู้วจิ ัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูป่ ั จจุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2551

นางสาวปิ ยวรรณ คงประเสริ ฐ
2 ธันวาคม 2525
พิษณุโลก
37 ถ.ชาญเวชกิจ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
มัธยมศึกษา
จากโรงเรี ยนเฉลิมขวัญสตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ อม
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) วิชาเอกการวางแผนและ
การจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
จากมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

