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บทคดัย่อ 

การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการทอ่งเทยีวเชิงนิเวศ 
อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นงานวิจัยเชิงผสมผสานใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
สมัภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างมีจาํนวน 23 คนและการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเกบ็ข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง400คนคือประชาชนหมู่  ตาํบลท้องเนียน จาํนวน  คนและนักท่องเทียว
ชาวไทย จํานวน  คน ใช้สถิติค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบค่าความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test , one way anova 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในท้องถินมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทีส่งผลต่อ
ศักยภาพการท่องเทียวเชิงนิเวศในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการรักษาคุณค่าสิงแวดล้อมและ
วัฒนธรรมอยู่ในระดับมากทสีุด รองลงมาคือกิจกรรมการท่องเทยีว ส่วนด้านทมีีค่าเฉลียตาํสุดคือ
ด้านพืนท ีและนักทอ่งเทยีวมีระดับความคิดเหน็ด้านกจิกรรมการทอ่งเทยีวมากทสีุด รองลงมาคือ
ด้านการบริหารการจัดการ ส่วนด้านทมีีค่าเฉลียตาํสุดคือด้านผลิตภัณฑ์ของทรีะลึก ประชาชนใน
ท้องถินทมีีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และนโยบายการท่องเทยีวมีความสัมพันธ์กบัความ
คิดเห็นทีแตกต่างกันต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างมีนัยสาํคัญ ส่วนกลุ่ม
นักท่องเทียวทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และยานพาหนะในการท่องเทียวมี
ความสัมพันธ์กับความคิดเหน็ทแีตกต่างกันต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเทยีวเชิงนิเวศอย่างมี
นัยสาํคัญ โดยกลุ่มนักท่องเทยีวเสนอแนะให้มีการควบคุม ตักเตือนนักท่องเทยีวทไีม่ทงิขยะลงถัง 
มีเจ้าหน้าทจัีบปรับนักทอ่งเทยีวทไีม่ทงิขยะลงถัง และควรมีถังขยะในห้องสขุา  

ดังนัน การพัฒนาศักยภาพการท่องเทยีวเชิงนิเวศจะต้องมีการสือสารให้นักท่องเทียว
ตระหนักถึง ทรัพยากรทางธรรมชาติทมีีความอุดมสมบูรณ์ สวยงามควรค่าแก่การรักษา ด้วยความ
ร่วมมือจากภาครัฐ ประชาชนในท้องถิน ผู้ประกอบการ นักท่องเทียว และผู้ทีมีส่วนเกียวข้อง
ทังหมด ผ่านกิจกรรมการท่องเทยีว และการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา เช่น จัดพืนทีจอดรถให้
เพียงพอและปลอดภัย การจัดการขยะ การอบรมภาษาให้กับประชาชนในชุมชน การซ่อมถนนให้
อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย การจาํหน่ายสนิค้าทมีีคุณภาพ และหลากหลาย เพือความยังยืนต่อไป 

คําสําคญั : การทอ่งเทยีวเชิงนิเวศ กลุ่มเขาออก การพัฒนาศักยภาพ 

1 นกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจดัการการท่องเทียว มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
2 อาจารยที์ปรึกษา ประจาํคณะมนุษยศาสตร์และการจดัการการท่องเทียว มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

726



Guidelines for the Development of Ecotourism Potential, A Case Study 

of Khao Ok Ecotourism Group, Khanom District, Nakhon Si 

Thammarat Province 

Abstract 

The purpose of this research To study the guidelines for the development of 

ecotourism potential in Khanom District, Nakhon Si Thammarat Province. It is an integrated 

research, using qualitative research. By in-depth interview the sample consisted of 23 

students and quantitative research. Questionnaires were collected from 400 people, consisting 

of 200 people in Thong Nian Subdistrict, 200 people and 200 thai tourists using statistics, 

frequency, percentage, mean, standard deviation. And test the difference using t-test, one 

way anova 

The research found that Local people have a high level of opinions on factors 

affecting the potential of ecotourism. Especially in preserving the environmental and cultural 

values at the highest level. Followed by tourism activities the lowest mean is the area. And 

tourists have the highest level of opinions on tourism activities next is management and 

management. The lowest mean aspect was the souvenir product. Local people aged education 

levels, occupations, income and tourism policies were significantly related to the opinions on 

the development of ecotourism potential. As for the groups of tourists with gender, age, 

education level, occupation, income and vehicles in tourism, they have significantly different 

opinions on ecotourism development. With a group of tourists suggesting control warns 

tourists who do not throw garbage into the bin. There are staff arranging to adjust tourists 

who do not throw garbage into the bin. And there should be a garbage bin in the toilet. 

Therefore, the development of ecotourism potential must be communicated to 

tourists. Natural resources that are abundant Beautiful, worthy of treatment with cooperation 

from the government local people, tour operators and all those involved through tourism 

activities and managing solutions such as providing sufficient and safe parking spaces, waste 

management, language training for people in the community. Repairing roads in good and 

safe conditions selling quality and diverse products for further sustainability.  

Key words: Ecotourism, Khao Khao group, Capacity development 
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บทนาํ 
สถิติจาํนวนทอ่งเทยีวจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี  – 2560 มีจาํนวนนักทอ่งเทยีว

ทมีาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเพิมมากขึน ได้มีชุมชน "กลุ่มเขาออกท่องเทยีวเชิงนิเวศ" หมู่ 
 ตาํบลท้องเนียน อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตังกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพือสร้าง

รายได้ให้กบัคนในชุมชน ซึงให้บริการนังเรือชมโลมาบริเวณเกาะทา่ไร เกาะผี สกัการะหลวงปู่ทวด
เหยียบนาํทะเลจืด ดาํนาํ ตกปลาตามเกาะต่างๆ และจาํหน่ายสินค้าท้องถินทีสาํคัญคือ กะปิของ
กลุ่มแม่บ้านแก่นักทอ่งเทยีว (การทอ่งเทยีวแห่งประเทศไทย สาํนักงานนครศรีธรรมราช, 2554) 

ปัจจุบันการทอ่งเทยีวเชิงนิเวศเป็น “การทอ่งเทยีวอย่างมีความรับผิดชอบต่อพืนททีาง
ธรรมชาติด้วยการนิเวศสิงแวดล้อมและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนท้องถินให้ดีมากยิงขึน” ถ้า
นักท่องเทยีวปฏบัิติตามกฎเกณฑ์ของการอนุรักษ์สิงแวดล้อม และการฟืนฟูชีวิตความเป็นคนอยู่
ของคนในท้องถินอย่างยังยืน แต่ไม่สามารถทาํให้เกิดขึนได้ เพราะปัญหาการท่องเทียวในหลาย
ด้านไม่ตอบโจทย์ในเรืองของความยังยืน เช่น การเดินทางทางอากาศก่อให้เกิดมลพิษซึงทาํให้
สภาพอากาศเลวร้ายลง โรงแรมหลายแห่งใช้พลังงานอย่างมหาศาล เพือให้บริการลูกค้าซึงปัญหา
เหล่านีส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม และมีการจ้างบุคคลนอกพืนทเีข้ามาทาํงาน 
โดยไม่จ้างคนในท้องถินซึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิน แต่ในช่วงไม่กีปีทีผ่านมา 
ประเทศไทยมีการตืนตัวในเรืองสงิแวดล้อมเกิดจิตสาํนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงการปลูก
จิตสาํนึกในการอนุรักษ์สิงแวดล้อมให้แก่นักท่องเทียวได้อย่างประสบความสาํเร็จ ผ่านการจัด
กิจกรรมสีเขียวทหีลากหลายเพือตอบสนองความต้องการแก่นักท่องเทยีวทมีีความกระตือรือร้นที
จะฝากรอยเท้าเอาไว้จากการเดินทาง 

จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจทจีะศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเทยีวของกลุ่ม
เขาออก อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ให้เกิดความยังยืน ภายใต้
เงือนไขความยังยืนคือ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์จากการ
ท่องเทยีวดังกล่าว โดยใช้ผลการศึกษามากาํหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา พัฒนา และอนุรักษ์
แหล่งทอ่งเทยีวของชุมชนให้มีความยังยืนเป็นประโยชน์ทงัต่อชุมชน ประชาชน และเป็นทรู้ีจักของ
นักทอ่งเทยีวต่อไป 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เพือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวเชิงนิเวศ อาํเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฏีทีเกียวขอ้ง 
ยุทธศาสตรก์ารท่องเทียวจงัหวดันครศรีธรรมราช 

สํานักงานนครศรีธรรมราชท่องเทียวและกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช กรอบ
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝังอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) 
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และยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนโยบายด้านการท่องเทียวขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามพระราชบัญญัติกาํหนดแผนและขันตอนการกระจายอาํนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ได้กาํหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
อาํนาจ และหน้าทีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพือประโยชน์ของประชาชนในท้องถินของ
ตนเองในการส่งเสริมการท่องเทยีวองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนโยบายในด้าน
การท่องเทียวทีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมือวันที 27 
พฤษภาคม 25   ดังนี  1) จัดทาํแผนแม่บทท่องเทยีวเพือใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการด้าน
การท่องเทียว  2)  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรและสถานทีท่องเทียวเ ชิงอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและเกษตรกรรมอย่างยังยืน เพือเชือมโยงเครือข่ายการท่องเทยีวในทุก
ระดับ 3) ส่งเสริมสนับสนุนสร้างศูนย์ข้อมูลเพือการท่องเทียวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าอยู่ ผ่านโครงข่ายสอืต่าง ๆ โดยเฉพาะสอื Electronics ติดตังระบบ 
IT ย่านชุมชนเมืองพร้อมเชือมโยงการท่องเทยีวของจังหวัด สู่ระดับชาติและระดับโลก 4) พัฒนา
ทรัพยากรทางการท่องเทียวทังทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม Long Stay, Home Stay 

โรงแรม ทพัีก เส้นทางคมนาคม ให้มีศักยภาพเพือรองรับการท่องเทยีวระดับนานาชาติ 5) จัดให้
มีศูนย์การแสดงและการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน ผลิตภัณฑ์เพือส่งเสริมการ
ท่องเทียวและเศรษฐกิจชุมชน 6) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีท่าเรือ เพือการท่องเทียวทัว ในระดับ
ท้องถิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 7) ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์แสดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ทีระลึกบนฐานภูมิปัญญาท้องถินเผยแพร่เชือมโยงสู่ภูมิปัญญาสากล โดยคงความเป็นอัตลักษณ์
ของชุมชนท้องถิน8) ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ทรัพยากรแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ ให้เป็นทรู้ีจักอย่างกว้างขวางทีชาวไทยและต่างประเทศ
และเพือให้การแถลงนโยบายทีได้แถลงไว้ ไปสู่การปฏบัิติให้เกิดผลสัมฤทธอิย่างมีประสิทธิภาพ
และประสทิธผิล จึงได้กาํหนดกรอบการพัฒนา โดยจัดแบ่งตามศักยภาพของพืนท ี(สาํนักงานการ
ทอ่งเทยีวและกฬีาจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2560) 

แหล่งท่องเทียวบริเวณอําเภอขนอม 

แหล่งท่องเทียวของอาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชทีมีศักยภาพด้านแหล่ง
ทอ่งเทยีวมีดังนี  

) ถาํเขาวังทอง ถ้าหินปูนผสมแร่เหลก็ ทีมีหินงอกหินย้อยรูป ร่างสวยงามมากมาย
เป็นสถานทที่องเทยีวทมีีชือเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชและอาํเภอขนอม ) แหลมประทบั 
อยู่ทางตอนปลายด้านเหนือของอ่าวท้องเนียน เป็นชุมชนดังเดิมแห่งหนึง ของตาํบลท้องเนียน 
ประกอบอาชีพประมงชายฝังเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีชือเสียงจากการเป็นท่าเรือ ท่องเทียวที
ให้บริการท่องเทยีวทางทะเลขนอม ทมีีโปรแกรมท่องเทยีวยอดนิยมคือ ชมโลมาสีชมพู บ่อนาํจืด
กลางทะเล สักการะหลวงปู่ทวด เวทีพุ่มพวง เกาะท่าไร่ เกาะผี ดํานําตกปลา และยังมีสินค้า
ท้องถินทสีาํคัญคือ กะปิแหลมประทบัของกลุ่มแม่บ้านจาํหน่ายเป็นสนิค้าของฝากแก่นักทอ่งเทยีว  
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3) อ่าวท้องเนียน บริเวณอ่าวท้องเนียนซึงมีพืนทกีว้างใหญ่ จะมองเหน็อ่าวกว้างเป็น
หาดทราย ใช้ในการแข่งขันกีฬากอล์ฟทะเล (เทศบาลตาํบลท้องเนียน, 2560) 4) อ่าวแขวงเภา 
เป็นหาดทีมีความสวยงามตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์ท้องทะเลทเีหน็เกาะต่าง ๆ เช่น เกาะวังนอก 
เกาะวังใน และเกาะ สมุย เป็นต้น เหนือหาดเป็นสวนมะพร้าวและมีบริเวณเป็นสวนสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตาํบลท้องเนียนสร้างขึนไว้สาํหรับเป็นทพัีกผ่อนหย่อนใจ มีกลุ่มชาวประมงชือ 
"กลุ่มรักบ้านเกิด" ให้บริการนักท่องเทยีวนาํเทียวทะเลขนอม ดูโลมาสีชมพู และเกาะแก่งต่าง ๆ 
5) เขาหินพับผ้า ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาทีเหน็ได้บนเขาหินและเกาะบางเกาะในทะเลขนอม
บริเวณหน้าอ่าวเตลด็ คือทีเกาะท่าไร่ เกาะนุ้ยนอก เขาหลักซอ และชายฝังอ่าวเตลด็ ) หาดใน
เพลา เป็นหาดดังทมีีชือเสียงทีสุดของอ่าวขนอม มีธารนาํทีไหลมาจากนาํตกหินลาด นาํทะเลใส
สะอาดสคีรามในอ่าวกว้างเหมาะสาหรับการลงเล่นนาํทะเล ชายหาดมีทวิมะพร้าวอนัร่มรืน และยัง
เขียวชะอุ่มด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ หาดในเพลาจึงเป็นสถานทีท่องเทยีวให้ความรืนรมย์ สบายด้วย
ธรรมชาติ 7) หาดหน้าด่าน เป็นชายหาดเป็นแนวยาว ทรายขาวเมด็ทรายละเอียด เหมาะแก่การ
เล่นนาํทะเล บรรยากาศสงบเงียบ สะอาด วิวสวย มีมุมมองทิวทัศน์ของเขาคอเขา เขาเพลา 8)
หาดคอเขา อยู่ทางตอนเหนือสุดของอ่าวขนอม ทตีังของศาลกรมหลวงชุมพร มีสภาพชายหาดโค้ง
ยาวไปจดเขาเปรต็  เหมาะเป็นทพัีกผ่อนกบัครอบครัว

9) อ่าวท้องหยี เป็นแหล่งทอ่งเทยีวทางใต้สดุของทะเลขนอม อ่าวท้องหยีมีพืนทีอยู่ใน
วงล้อมของเขาเพลาและเขากลาง ทาํให้ชายหาดสงบเงียบและเป็นส่วนตัวมีสภาพแวดล้อมเป็น
ธรรมชาติทีสมบูรณ์ เล่นนําได้ดี ทางตอนใต้ของอ่าวมีแนวปะการัง จึงมีฝูงปลาชุกชุม ความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติทงับนบกและในทะเลของอ่าวท้องหยี ทาํให้นักท่องเทยีวสามารถมีกิจกรรม
ได้หลายอย่าง ทงัพักผ่อน เล่นนาํ ตกปลา ดาํนาํ หรือเดินป่า เป็นต้น  

10) หาดในเปร็ต อยู่ระหว่างหาดหน้าด่านและหาดในเพลา หาดทรายขาวเป็นแนว
ยาวโค้งสวยงาม ไปตามความโค้งของอ่าว ชายหาดลาดเอียงน้อย เวลานําลงเห็นเป็นพืนทราย
กว้างขวาง เวลานําขึนระดับนําไม่ลึกมาก เล่นนําได้ดี เป็นหาดทีนักท่องเทียวนิยมมาพักผ่อน 
(เทศบาลตาํบลอ่าวขนอม, 2560) 

แนวความคิดเกียวกบัการท่องเทียวเชิงนเิวศ 

องค์ประกอบหลักของการท่องเทียวเชิงนิเวศ กองอนุรักษ์การท่องเทียวแห่งประเทศ
ไทย ( , หน้า14) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเทยีวเชิงนิเวศ มี  ประการคือ ) 
องค์ประกอบด้านพืนที เป็นการท่องเทียวในแหล่งท่องเทียวทีเกียวเนืองกับธรรมชาติ ทีมี
เอกลักษณ์เฉพาะถิน ) องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเทียวทีมีความรับผิดชอบ
(Responsible travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและสังคม มีการจัดการทียังยืน
ครอบคลุม ) องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเทียวทีมีกระบวนการ
เรียนรู้ (Learning process) โดยมีการให้การศึกษาเกียวกับสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศของ
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แหล่งท่องเทียว เป็นการเพิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพือสร้างความตระหนัก
และปลูกจิตสาํนึกทถูีกต้องต่อนักทอ่งเทยีว ) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการทอ่งเทยีว
ทมีีการคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนท้องถิน (Involvement of local community 

or People participation) ทีมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน ปฏิบัติตาม ได้รับประโยชน์ ติดตาม
ตรวจสอบตลอดจนร่วมบาํรุงรักษาทรัพยากรท่องเทยีว อนัจะก่อให้เกดิผลประโยชน์ในท้องถิน ทงั
กระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทน เพือกลับมาบาํรุงรักษาและ
จัดการแหล่งท่องเทยีวด้วย และในทสีุดท้องถินมีส่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนาการท่องเทียว
อย่างมีคุณภาพ ท้องถินในทนีีเริมต้นจากระดับรากหญ้า (Grass root) จนถึงการปกครองท้องถิน 
อาจรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้ทีเกียวข้อง จึงเป็นการท่องเทียวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community participation-based tourism) 

แนวคิดเกียวกบัการมีส่วนร่วม 

มธุรดา ศรีรัตน์ ( ) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการทบุีคคลได้มี
ส่วนเกยีวข้องในการปฏบัิติงานทงัด้านการแสดงความคิดเหน็ การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การ
วางแผนปฏบัิติงาน ตลอดจนการประเมินผล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชียวชาญในการ
ปฏิบัติงานเพือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีอาจเกิดจากการบริหารงานใน
องค์การ 

Cohen, J.M. & Uphoff, N.T. ( ) ได้จําแนกชนิดของการมีส่วนร่วมเอาไว้  
ประเภท ได้แก่ ) การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ (Decision making) ) การ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการดาํเนินโครงการ (Implementation) ) การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การรับผลประโยชน์ ) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลโครงการ (Evaluation) การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลนัน สิงทีสาํคัญทีต้องสังเกต คือ ความคิดเห็น (Views) ความชอบ 
(Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) ซึงมีอิทธิพลสามารถเปลียนพฤติกรรมของ
บุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้ 

การพฒันาศกัยภาพการท่องเทียวเชิงอนุรกัษ ์

การพัฒนาศักยภาพการทอ่งเทยีวเชิงอนุรักษ์นับเป็นรูปแบบของการสร้างโอกาสให้กับ
ชุมชนในการมีส่วนร่วมต่อกระบวนการพัฒนาทียังยืนของชุมชน ธรรมชาติสิงแวดล้อม และ
วัฒนธรรม โดยใช้ตัวชีวัดเพือพิจารณาความสมัพันธร์ะหว่างการทอ่งเทยีวเชิงนิเวศกบัการพัฒนาที
ยังยืน 4 ตัวชีวัด (ยศ สนัตสมบัติ, 2554 หน้า 205) คือ 1) ความสมบูรณ์ของธรรมชาติแวดล้อม 

2) การกระจายรายได้ 3) เกิดโครงการพัฒนาชุมชน การจัดตังกองทุนของหมู่บ้าน 4) เกิด
กระบวนการเรียนรู้ การท่องเทียวเชิงนิเวศได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ขึนในชุมชน อีกทงัยังเป็น
การเรียนรู้เกยีวกับจารีตประเพณีเดิม และสามารถจัดการกบัความขัดแย้งทเีกิดขึนได้จากตัวชีวัด
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ดังกล่าวได้แสดงให้เหน็ว่าการท่องเทยีวเชิงนิเวศเป็นทางเลือกทีมีความเป็นไปได้สาํหรับใช้เป็น
กรอบในการสร้างโอกาสเพือการพัฒนาทยัีงยืน 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

 ปัจจยัดา้นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจยั 

การศึกษา แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเทยีวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา กลุ่มเขา
ออกท่องเทียวเชิงนิเวศ อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed 

Method) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทใีช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยใช้แบบสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
ประชากร ผูใ้หข้อ้มูลและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทใีช้ในการวิจัยครังนี คือ ประชาชนในท้องถิน ผู้ประกอบการทีอยู่ในพืนที

ตาํบลท้องเนียน และนักท่องเทยีวชาวไทย โดยใช้การคาํนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างสูตรของ Taro 

Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง คน ดังนี ประชาชนทอีาศัยอยู่ในหมู่ท ี  ตาํบลท้องเนียนจาํนวน  
คน นักท่องเทียวชาวไทยจาํนวน  คน และผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
จํานวน 23 คน ดังนี เจ้าหน้าทีสาํนักงานการท่องเทียวจํานวน  คน นายกเทศบาลตาํบลท้อง

สภาพปัจจุบัน/ศักยภาพของพืนทกีลุ่มเขาออก 
- ดา้นพืนที
- ดา้นกิจกรรมท่องเทียว
- ดา้นการอนุรักษ ์การรักษาคุณค่าสิงแวดลอ้ม
และวฒันธรรม

- ดา้นการบริหารและการจดัการ

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่ มเขาออกท่องเทียวเชิง
อนุรักษ์   อําเภอขนอม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการจัดการสถานทท่ีองเทียวกลุ่มเขาออก 
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เนียมจาํนวน  คน ผู้อาํนวยการโรงเรียนวัดคีรีวง จาํนวน  คน ผู้ประกอบการในพืนทีหมู่ที  
ตาํบลท้องเนียน จาํนวน  10 คน และประชาชนในท้องถินทีอาศัยอยู่ทีหมู่ที 3 ตาํบลท้องเนียน 
จาํนวน  คน 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนา
ศักยภาพการทอ่งเทยีวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา กลุ่มเขาออกทอ่งเทยีวเชิงนิเวศ  อาํเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้หาค่าความเชือมันของแบบสอบถาม (Reliability) ของสัมประสิทธิ
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเชือมนัเทา่กบั 0.930  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

หลังจากเกบ็รวบรวมข้อมูลทไีด้จากแบบสอบถามจนครบถ้วนทุกขนัตอนแล้ว ผู้วิจัยจึง
นาํข้อมูลมาวิเคราะห์ตามขนัตอน โดยแบ่งแบบสมัภาษณ์ และแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี 

1. แบบสอบถามผู้อยู่อาศัยหลังจากเกบ็รวบรวมแบบสอบถามได้ทงัหมด จาํนวน 200

ชุด 
2. แบบสอบถามนักท่องเทียวหลังจากเกบ็รวบรวมแบบสอบถามได้ทังหมด จาํนวน

20  ชุด 

3. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้อง กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ และกลุ่มตัวอย่าง
ชาวบ้านทอีาศัยอยู่ทหีมู่  ตาํบลท้องเนียน อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมือผู้วิจัยเกบ็
รวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐทังหมด  หน่วยงาน ข้อมูลแบบ
สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ จาํนวน 10 ราย แล้ว และกลุ่มตัวอย่างชาวบ้าน จาํนวน 
10 ราย นาํข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)  

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การศึกษาครังนีเป็นวิจัยแบบผสมวิธ ีใช้ทงัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจัยจึงแบ่งออกเป็น  ประเภทดังนี 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการหาค่าความถีแล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีย (Mean:  ) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติ t-test 

ค่าสถิติ One Way ANOVA การทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ ด้วยวิธี Least Significant 

Difference (LSD)  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ โดยใช้การวิเคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยนําข้อมูลทีได้จากการ
ถอดเทปสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ เพือพิจารณาประเดน็ทีมีความเหมือนกันหรือต่างกัน เพือเป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของแหล่งทอ่งเทยีวของกลุ่มเขาออกการทอ่งเทยีวเชิงนิเวศ    
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ผลการวิจยั 

1.  ผลการสํารวจขอ้มูลส่วนบุคคลของประชาชนในทอ้งถนิ พบว่า
. .ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

65.5  เพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า  ปี ขนึไป จาํนวน 
57 คน คิดเป็นร้อยละ .  ระดับการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  อาชีพเกษตรกร/ประมง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รายได้ . -10,0  บาท 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และรับทราบนโยบายการทอ่งเทยีว จาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .   

. .ประชาชนในท้องถินผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ต่อปัจจัยของศักยภาพการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.58) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านทมีีค่าเฉลียสงูสดุ คือ ด้านการรักษาคุณค่าสงิแวดล้อมและวัฒนธรรม ( X = 3.92) รองลงมา
คือ ด้านกิจกรรมการท่องเทียว ( X = 3.85) และด้านทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ ด้านพืนที  ( X = 

3.35) ตามลาํดับ 

 . .ประชาชนในท้องถินผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ต่อปัจจัยการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการสถานทีท่องเทียวกลุ่มเขาออก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.53) เมอืพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทมีีค่าเฉลียสงูสดุ คือ ทา่นได้เป็นส่วนหนึงของ
กจิกรรมทอ่งเทยีว ( X = 3.88) รองลงมาคือ ทา่นได้ช่วยกนัพัฒนาแหล่งทอ่งเทยีว ( X = 3.56) 

และด้านทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ ชุมชนได้เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนา ( X = 3.16) 

ตามลาํดับ  

.ผลการสํารวจขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัท่องเทียวผูต้อบแบบสอบถามพบว่า
2.1. นักท่องเทียวผู้ตอบแบบสอบเป็นเพศหญิง  จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

65.5  เพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่มีอายุ -  ปี จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  ระดับการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  อาชีพ
ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รายได้ , - ,  บาท จาํนวน 
94 คน คิดเป็นร้อยละ .  และใช้รถส่วนตัวเป็นพาหนะมาท่องเทยีว จาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ .  

. .นักท่องเทียวมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการท่องเทียวเชิงนิเวศในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.60) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านทมีีค่าเฉลียสูงสุด คือ ด้านกิจกรรม
การทอ่งเทยีว  ( X = 4.00) รองลงมาคือ ด้านการบริหาร และการจัดการ ( X = 3.74) และด้าน
ทมีีค่าเฉลียตาํสดุคือ ด้านผลิตภัณฑข์องทรีะลึก ( X = 3.02) ตามลาํดับ 

. .ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มนักทอ่งเทยีวมีความคิดเหน็ต่อปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการสถานทีท่องเทียวกลุ่มเขาออกในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 

3.38) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านได้เป็นส่วนหนึงของ
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กจิกรรมทอ่งเทยีว  ( X = 3.66) รองลงมาคือ ทา่นได้ช่วยกนัพัฒนาแหล่งทอ่งเทยีว ( X = 3.39) 

และชุมชนได้เปิดโอกาสให้ทา่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา ( X = 3.11) ตามลาํดับ  
.จากการสมัภาษณเ์ชิงลึกกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) ประกอบด้วย หน่วยงาน

ภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนในท้องถิน จําแนกตาม เพศ อายุ อายุงาน ซึงผลจาก
การศึกษาพบว่า

. .หน่วยงานภาครัฐ เป็นเพศชาย จาํนวน  คน มีอายุระหว่าง -  ปี จาํนวน  
คน อายุระหว่าง -  ปี จาํนวน  คน โดยทุกคนมีอายุงานมากกว่า  ปี ส่วนผู้ประกอบการ 
เป็นเพศชาย จาํนวน  คน เพศหญิง จาํนวน  คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง -  ปี จาํนวน  
คน อายุระหว่าง -  ปี จํานวน  คน และอายุมากกว่า  ปี จํานวน  คน โดยทุกคน
ประกอบธุรกจิมากกว่า  ปี ทุกคน และประชาชนในท้องถนิ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน 
เพศชาย จาํนวน  คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21–  ปี จาํนวน  คน อายุระหว่าง -  ปี 
จาํนวน  คน และอายุตาํกว่า  ปี จาํนวน  คน โดยประชาชนทุกคนอยู่อาศัยมากกว่า  ปี 
ทุกคน 

. .ด้านพืนที สภาพปัจจุบันของกลุ่มเขาออกการท่องเทียวเชิงนิเวศ มีความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติและทรัพยากรทางทะเลเป็นอย่างมาก สถานทที่องเทยีวน่าดึงดูดใจ แต่ด้าน
การเดินทางไปยังพืนทีของกลุ่มเขาออกการท่องเทียวเชิงนิเวศ ยังไม่สะดวกสบายเท่าทีควร 
เนืองจากถนนมีลักษณะเป็นถนนลูกรัง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ได้กล่าวว่า “เรืองของการ
เดินทาง มีความสะดวกยังไม่เตม็ท”ี ซึงจุดเด่นททีาํให้กลุ่มเขาออกการท่องเทยีวเชิงนิเวศ มีความ
น่าสนใจในการมาท่องเทียวของนักท่องเทียว มีความน่าสนใจทังด้านสถานทีท่องเทียวและการ
บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ได้กล่าวว่า “น่าจะเป็นความสามัคคีของทุกคนในชุมชน แล้ว
ความยิมแย้มแจ่มใสของคนในชุมชนทีให้การต้อนรับนักท่องเทียว” และกลุ่มเขาออกการ
ทอ่งเทยีวเชิงนิเวศมีความสามารถในการรองรับจาํนวนนักท่องเทยีว สามารถในการรองรับจาํนวน
ของนักทอ่งเทยีวประมาณ  คนต่อวัน แต่ยังขาดความพร้อมในด้านการจัดการสงิอาํนวยความ
สะดวกแก่นักทอ่งเทยีว ดังทมีีผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีได้กล่าวว่า “สถานทรีองรับ หรือหน่วยบริการต่าง 
ๆ ไม่ว่าจะเป็นทพัีก ร้านอาหาร และจาํนวนเรือทสีามารถนาํทอ่งเทยีวได้ยังคงมีจาํนวนจาํกดั”  

. .ด้านกจิกรรมทอ่งเทยีว รูปแบบการทอ่งเทยีวหรือกจิกรรมสาํหรับการมาทอ่งเทียว
ของกลุ่มเขาออกการท่องเทยีวเชิงนิเวศ และกิจกรรมหลัก มีความเหมาะสมกับพืนท ีแต่ควรเพิม
กิจกรรมให้มากขึน ดังทผู้ีมีส่วนได้ส่วนเสียได้ส่วนใหญ่ได้กล่าวว่า “ทาํอย่างไรให้คนอยู่ในพืนที
ของเราให้ได้นานกว่า  ชังโมง” โดยการเพิมกิจกรรมให้นักท่องเทียวได้มีโอกาสใช้วิถีชีวิตตาม
ชุมชนประมงชายฝัง เช่น การจับกุ้งด้วยมือเปล่า และควรมีโฮมสเตย์ในพืนที เพือเป็นทางเลือก
หนึงให้กบันักทอ่งเทยีวเป็นผลให้ให้นักท่องเทยีวได้ใช้เวลาในพืนทไีด้นานขึน อกีทงัยังสามารถทาํ
ให้คนในท้องถินมีรายได้ทเีพิมขึน  
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. . ด้านการอนุรักษ์ รักษาสิงแวดล้อม  และวัฒนธรรม การพัฒนาและรักษา
สิงแวดล้อมของกลุ่มเขาออกการท่องเทยีวเชิงนิเวศ บริเวณชายฝังทะเลของอ่าวท้องเนียน มีความ
อุดมสมบูรณ์มาก ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการรักษาสิงแวดล้อมเป็นอย่างดี ดังทมีีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้กล่าวว่า”จะรักษาทรัพยากรเพือนักท่องเทยีวทเีข้ามาประทบัใจกลับไปแล้วกจ็ะกลับมา
อกี” 

. . ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิน มี
ความสามัคคีและช่วยกันแก้ไขปัญหา ดังทมีีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้กล่าวว่า “สาํหรับชุมชนในเขา
ออกถือว่าดีมากเป็นชุมชนทตีืนตัว และยอมปรับสภาพในการพัฒนาตัวเอง”  

. . ด้านการบริหารและการจัดการ หน่วยงานภาครัฐทเีกียวข้องเข้ามาช่วยเหลือด้าน
การท่องเทียว เพือเพิมจํานวนนักท่องเทียวโดยใช้งบประมาณปรับปรุงและพัฒนาพืนทีเพือสิง
อาํนวยความสะดวกแก่นักท่องเทยีว เช่น ถนนทเีข้าไปยังบริเวณท่าเทยีบเรือเป็นถนนลูกรัง ทาํให้
ไม่สะดวกสบายในการเดินทางโดยการปรับปรุงเป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต เพือความ
สะดวกสบายในการเดินทาง ควรเพิมปริมาณทจีอดรถให้เพียงพอต่อนักท่องเทยีว การจัดการขยะ
ควรเพิมปริมาณและใช้ถังขยะทีมีฝาปิด การอบรมด้านภาษาเนืองกลุ่มเขาออกการท่องเทียวเชิง
นิเวศสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านทอีาศัยในพืนทีและไม่สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ ดังนัน 
การอบรมด้านภาษาเบืองต้นจึงควรได้รับการปรับปรุงพัฒนา รวมถึงกิจกรรมเพือพัฒนาแหล่ง
ทอ่งเทยีว นอกเหนือจากการนังเรือชมโลมา เช่น การเรียนรู้ วิถีชีวิตชาวประมง เพือให้นักทอ่งเทยีว
ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน อีกทงัสามารถเพิมรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วย
การจัดร้านจาํหน่ายผลิตภัณฑส์ินค้าท้องถินมีผลิตภัณฑ์ท้องถินทต่ีางจากร้านอืน ควรมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถินให้แตกต่างจากร้านอนื โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์และมี
การควบคุมสตูรการทาํกะปิ หรือปลาเคม็ของท้องถิน เพือให้มีรสชาติมาตรฐานทชัีดเจน  

.การทดสอบสมมติฐานกลุ่มตวัอย่างประชาชนในทอ้งถนิ
) ประชาชนในท้องถินทมีีข้อมูลทวัไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ

รายได้ และนโยบายบายการท่องเทียว แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพการ
ทอ่งเทยีวเชิงนิเวศ อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกนั  

) ประชาชนในท้องถินทีมีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพการ
ทอ่ง เทยีวเชิงนิเวศ อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกนั 

) ประชาชนในท้องถินทมีีอายุ ต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาศักยภาพการท่อง
เทยีวเชิงนิเวศ อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ด้านด้านพืนท ีด้านการบริหาร 
และการจัดการ และด้านการบริการการทอ่งเทยีว แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.05  

) ประชาชนในท้องถินทีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเทียวเชิงนิเวศ อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ด้านพืนที 
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ด้านการรักษาคุณค่าสงิแวดล้อมและวัฒนธรรม ด้านการบริหารและการจัดการ แตกต่างกนั อย่าง
มีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.05  

) ประชาชนในท้องถินทีมีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาศักยภาพการ
ท่อง เทยีวเชิงนิเวศ อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ด้านพืนท ีด้านกิจกรรม
การท่องเทยีว ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านการบริการการท่องเทยีว ด้านผลิตภัณฑ์ของที
ระลึก และศักยภาพในการจัดการด้านการทอ่งเทยีว แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.05  

) ประชาชนในท้องถินทมีีรายได้ ต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาศักยภาพการ
ท่อง เทยีวเชิงนิเวศ อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ด้านพืนท ีด้านกิจกรรม
การทอ่งเทยีว ด้านการรักษาคุณค่าสิงแวดล้อมวัฒนธรรม ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิน 
และด้านการบริหารและการจัดการ แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.05  

) ประชาชนในท้องถินทีมีนโยบายท่องเทียว ต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการพัฒนา
ศักยภาพการท่อง เทียวเชิงนิเวศ อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ด้าน
กิจกรรมการท่องเทียว ด้านการบริหารและการจัดการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที 
.05 

.การทดสอบสมมติฐานกลุ่มตวัอย่างนกัท่องเทียวชาวไทย
) นักทอ่งเทยีวชาวไทยทมีีข้อมูลทวัไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ

รายได้ และยานพาหนะในการท่องเทียว แตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาศักยภาพการ
ทอ่งเทยีวเชิงนิเวศ อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกนั  

) นักทอ่งเทยีวชาวไทยทมีีเพศ ต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาศักยภาพการท่อง
เทียวเชิงนิเวศ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ด้านการรักษาคุณค่า
สงิแวดล้อมวัฒนธรรม แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .   

) นักทอ่งเทยีวชาวไทยทมีีอายุ ต่างกนั มีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาศักยภาพการท่อง
เทยีวเชิงนิเวศ อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ แตกต่างกนั 

) นักท่องเทียวชาวไทยทีมีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ศักยภาพการทอ่งเทยีวเชิงนิเวศ อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกนั 

) นักท่องเทียวชาวไทยทีมีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาศักยภาพการ
ทอ่ง เทยีวเชิงอนุรักษ์ อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกนั 

) นักท่องเทียวชาวไทยทีมีรายได้ ต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการพัฒนาศักยภาพการ
ท่อง เทียวเชิงอนุรักษ์ อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยด้านการรักษาคุณค่า
สงิแวดล้อมวัฒนธรรมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี.05  

) นักท่องเทียวชาวไทยทีใช้ยานพาหนะในการเดินทางท่องเทียว ต่างกัน มีความ
คิดเหน็ต่อการพัฒนาศักยภาพการท่อง เทียวเชิงอนุรักษ์ อาํเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ไม่แตกต่างกนั 
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สรุปและอภิปรายผล 

. ด้านพืนที นักท่องเทียวให้ความสําคัญกับความสะอาดของแหล่งท่องเทียว
สอดคล้องกับประชาชนในท้องถินทมุ่ีงให้ความสาํคัญเรืองความสะอาด รวมถึงการวางถังขยะตาม
จุดต่าง ๆ เพือให้นักท่องเทียวได้ทิงขยะครอบคลุมพืนทีบริเวณโดยรอบ ส่วนสภาพถนนในการ
เดินทางเข้ามายังท่าเรือสภาพถนนอาจไม่ค่อยดีนัก ซึงทางกลุ่มชุมชนจะต้องติดต่อหน่วยงานที
เกียวข้องเพือนาํงบประมาณมาบาํรุง ซ่อมแซมเพือให้นักท่องเทียวได้ใช้ถนนทีมีสภาพดี และมี
ความปลอดภัย 

. ด้านกิจกรรมการท่องเทียว กลุ่มชาวบ้านได้มีการระดมความคิดร่วมกันในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมทเีหมาะสมเช่นกิจกรรมดูปลาโลมา นังเรือชมเกาะ สักการะสิงศักดิสิทธิ ด้าน
นักทอ่งเทยีวให้ความสาํคัญกบัความปลอดภัยในการเดินทาง ทงัในมิติการใช้รถใช้ถนนหรือความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิจากมิจฉาชีพทอีาศัยจังหวะเพือก่อเหตุ
ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนันนักทอ่งเทยีวและประชาชนในท้องถินต้องร่วมมือกนัช่วยดูแล และใช้ถนน
ร่วมกนัอย่างปลอดภัย 

. ด้านการรักษาคุณค่าสิงแวดล้อมและวัฒนธรรม กิจกรรมท่องเทยีวมีการสอดแทรก
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของคนในชุมชน เช่น การไหว้พระกจ็ะต้องนังเรือเพือไปไหว้หลวงปู่ทวดบน
เกาะ ซึงทาํให้เหน็วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนใช้พาหนะเรือเป็นหลัก ร่วมการประกอบอาชีพ
ประมง รวมถึงประชาชนในท้องถินห่วงแหนธรรมชาติ ใส่ใจสิงแวดล้อม จึงทาํให้ธรรมชาติ 
สงิแวดล้อมยังอยู่ในสภาพทดีีไม่ทรุดโทรม แต่มีผู้มีอาํนาจหวังผลประโยชน์ทาํลายสงิแวดล้อม จึง
จาํเป็นต้องให้ประชาชนในท้องถินสร้างจิตสาํนึกรัก และหวงแหนธรรมชาติ 

. ด้านการบริหารและการจัดการ นักท่องเทียวมีความพึงพอใจพืนทีจอดรถ อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาการใช้ยานพาหนะมาท่องเทียวส่วนมากใช้รถส่วนตัว 
มากกว่ารถสาธารณะ ซึงพืนทีให้บริการทีจอดรถต้องเพียงพอต่อปริมาณรถทีมาท่องเทียวซึงมี
พนักงานรักความปลอดภัย โดยประชาชนในท้องถินเข้ามาดูแลพืนทจีอดรถ รวมถึงห้องอาบนาํ 
ห้องสุขาทีสามารถรองรับนักท่องเทียวได้มาก และสะอาด เป็นสัดส่วน มีความปลอดภัย ซึง
นักท่องเทยีวเองกไ็ม่เพียงแต่ทจีะใช้เท่านันควรใช้ให้ถูกประเภท และรักษาความสะอาดด้วย เช่น 
อ่างล้างหน้าควรใช้ล้างหน้าเท่านัน ไม่ควรใช้ล้างอย่างอืนเพราะจะทาํให้บริเวณดังกล่าวเสียหาย 
หรือเกดิความสกปรก เฉอะแฉะจากการใช้ผิดประเภทได้ 

. ด้านการบริการการท่องเทยีว กิจกรรมทถูีกจัดขึนไม่มีกจิกรรมใดทส่ีงผลกระทบไป
ในทางลบต่อสิงแวดล้อม และทัศนีย์ภาพหากมีการพัฒนาอย่างต่อเนืองสามารถจะเป็นการ
ท่องเทยีวเชิงอนุรักษ์อย่างยังยืนได้ รวมถึงการให้ข้อมูลความรู้แก่นักท่องเทียวเพือการปฏิบัติใน
การร่วมกิจกรรมอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรักษาสิงแวดล้อม เพราะนักท่องเทยีวบางคนกไ็ม่ได้
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ใส่ใจสิงแวดล้อมอย่างจริงจัง ดังนันการแจกจ่ายข้อมูลแผ่นพับให้นักท่องเทยีวจะช่วยให้เกิดความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์สงิแวดล้อมได้ 

. ด้านผลิตภัณฑ์ของทรีะลึก นักท่องเทียวกลุ่มนีมองทีคุณภาพของสินค้าเป็นปัจจัย
สาํคัญ ซึงเมือนักท่องเทียวพิจารณาคุณภาพและราคาต้องเหมาะสมกันไม่แพงจนเกินไปและไม่
สนใจสินค้าทไีม่มีคุณภาพ โดยหากสินค้ามีความหลากหลายนักท่องเทียวกจ็ะจับจ่ายใช้สอยมาก
ขึน ยิงผนวกกับความน่าสนใจของสินค้ากจ็ะทาํให้สินค้าดูน่ าสนใจมากขึนดังนันประชาชนใน
ท้องถินควรผลิตสนิค้าทตีอบสนองความต้องการของลูกค้าทาํให้นักท่องเทยีวจับจ่ายใช้สอยในการ
ซือของฝาก ของทรีะลึกกนัมากขึนตามลาํดับ 

. ด้านศักยภาพในการจัดการด้านการท่องเทียว สิงอาํนวยความสะดวกนับว่าเป็นสิง
สาํคัญสาํหรับนักท่องเทียว ถึงแม้ว่าจะเป็นการท่องเทียวเชิงนิเวศแต่นักท่องเทียวกยั็งคงต้องการ
ความสะดวกสบายจากกลุ่มชุมชนตามสมควร ซึงสิงอาํนวยความสะดวกแต่ละอย่างกจ็ะต้อง
คาํนึงถึงการใช้งานว่าตรงไหน อย่างไร ถึงจะเหมาะสมตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสทิธภิาพมาก
ทสีดุ 

. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการสถานทีท่องเทียวกลุ่มเขา
ออกสอดคล้องกับปัจจัยของศักยภาพการท่องเทียวเชิงนิเวศ ศักยภาพในการจัดการด้านการ
ท่องเทยีวทนัีกท่องเทยีวต้องการเป็นส่วนหนึงในกิจกรรมการท่องเทยีวเพือช่วยอนุรักสิงแวดล้อม 
โดยนักท่องเทียวตระหนักถึงปัญหาทีเกิดขึนกับสิงแวดล้อมเพือหวังว่าสิงแวดล้อมจะมีสภาพทดีี
ขึน เพราะการใช้ชีวิตปกติของนักท่องเทยีวกไ็ม่อาจได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติมากนัก แต่
จากกิจกรรมของชุมชนเขาออกได้เปิดโอกาสให้นักท่องเทียวได้ร่วมกันในการพัฒนาสิงแวดล้อม
เพือให้เป็นการทอ่งเทยีวเชิงนิเวศอย่างยังยืน 

ขอ้เสนอแนะ 
จากผลการศึกษาเรืองแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเทยีวเชิงนิเวศ อาํเภอขน

อม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทไีด้จากการวิจัยดังนี 

1.ประชาชนในท้องถินควรร่วมกันดูแลความสะอาดของแหล่งท่องเทยีวรวมถึงการวาง
ถังขยะตามจุดต่าง ๆ เพือให้นักท่องเทียวได้ทิงขยะได้อย่างสะดวกและเกิดความสะอาดในพืนที 
ส่วนสภาพถนนในการเดินทางเข้ามายังท่าเรือสภาพถนนอาจไม่ค่อยดีนัก ผู้นาํกลุ่มชุมชนจะต้อง
ติดต่อหน่วยงานทเีกียวข้องประสานงานเพือนาํงบประมาณมาบาํรุง ซ่อมแซมเพือให้นักท่องเทยีว
ได้ใช้ถนนทมีีสภาพดี และ◌ีเกดิความปลอดภัย 

2.นักทอ่งเทยีวและประชาชนในท้องถินต้องร่วมมือกนัช่วยดูแลสอดส่องมิจฉาชีพหรือ
คนแปลกหน้าเพือให้เกดิปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ 

3. ประชาชนในท้องถินต้องร่วมกันสร้างจิตสาํนึกรัก และหวงแหนธรรมชาติ ร่วมกัน
ให้ข้อมูลความรู้แกนั่กทอ่งเทยีว อาจจะเป็นการแจกแผ่นพับ 
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4.การสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิน ควรผลิตสินค้าทีตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าทาํให้นักท่องเทียวจับจ่ายใช้สอยในการซือของฝาก ของทีระลึกกันในราคาไม่แพง
จนเกนิไป 

5.ควรเปิดโอกาสให้นักท่องเทยีวได้มีส่วนร่วมกันในการพัฒนาสิงแวดล้อมเพือให้เป็น
การท่องเทยีวเชิงนิเวศอย่างยังยืนโดยกลุ่มชุมชนโดยการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักท่องเทียว
กบักลุ่มชุมชน 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครงัต่อไป 

 ควรทาํการศึกษาการท่องเทียวเชิงนิเวศในพืนทีอืน หรือในพืนทีท่องเทียวเชิงนิเวศ
แหล่งใหม่ เพือนาํข้อมูลทไีด้ไปช่วยชุมชนทอ่งเทยีวกลุ่มใหม่ๆ  

. ควรทาํการศึกษาการท่องเทียวแบบอืน เช่น การท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์ การ
ทอ่งเทยีวเชิงสขุภาพ เป็นต้น เพือให้ได้ข้อมูลเกยีวกบัการทอ่งเทยีวอย่างครอบคลุม 
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