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บทคัดย่อ
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวเชิงนิเวศ
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นงานวิจัยเชิงผสมผสานใช้ การวิจั ยเชิ งคุณภาพ โดย
สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวน 23 คนและการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง400คนคือประชาชนหมู่ ตําบลท้ องเนียน จํานวน
คนและนักท่องเทียว
ชาวไทย จํานวน
คน ใช้ สถิติค่าความถี ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี ย ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบค่าความแตกต่างโดยใช้ สถิติ t-test , one way anova
ผลการวิ จั ย พบว่ า ประชาชนในท้ อ งถิ นมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็น ต่ อ ปั จ จั ย ที ส่ ง ผลต่ อ
ศั กยภาพการท่องเทียวเชิ งนิ เวศในระดับมาก โดยเฉพาะด้ านการรั กษาคุณค่าสิงแวดล้ อมและ
วัฒนธรรมอยู่ในระดับมากทีสุด รองลงมาคือกิจกรรมการท่องเทียว ส่วนด้ านทีมีค่าเฉลียตําสุดคือ
ด้ านพืนที และนักท่องเทียวมีระดับความคิดเห็นด้ านกิจกรรมการท่องเทียวมากทีสุด รองลงมาคือ
ด้ านการบริหารการจัดการ ส่วนด้ านทีมีค่าเฉลียตําสุดคือด้ านผลิตภัณฑ์ของทีระลึก ประชาชนใน
ท้ องถินทีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และนโยบายการท่องเทียวมีความสัมพันธ์กบั ความ
คิดเห็นทีแตกต่ างกันต่ อการพั ฒนาศั กยภาพการท่องเทียวเชิ งนิ เวศอย่างมีนัยสําคัญ ส่วนกลุ่ม
นั ก ท่องเทียวทีมี เ พศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ และยานพาหนะในการท่องเทียวมี
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นทีแตกต่างกันต่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างมี
นัยสําคัญ โดยกลุ่มนักท่องเทียวเสนอแนะให้ มีการควบคุม ตักเตือนนักท่องเทียวทีไม่ทงขยะลงถั
ิ
ง
มีเจ้ าหน้ าทีจับปรับนักท่องเทียวทีไม่ทงขยะลงถั
ิ
ง และควรมีถังขยะในห้ องสุขา
ดังนัน การพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวเชิงนิเวศจะต้ องมีการสือสารให้ นักท่องเทียว
ตระหนักถึง ทรัพยากรทางธรรมชาติทมีี ความอุดมสมบูรณ์ สวยงามควรค่าแก่การรักษา ด้ วยความ
ร่ วมมือจากภาครั ฐ ประชาชนในท้ องถิน ผู้ ประกอบการ นั กท่องเทียว และผู้ ทีมีส่วนเกียวข้ อ ง
ทังหมด ผ่านกิจกรรมการท่องเทียว และการบริ หารจัดการแก้ ไขปั ญหา เช่ น จัดพืนทีจอดรถให้
เพียงพอและปลอดภัย การจัดการขยะ การอบรมภาษาให้ กับประชาชนในชุมชน การซ่อมถนนให้
อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย การจําหน่ายสินค้ าทีมีคุณภาพ และหลากหลาย เพือความยังยืนต่อไป
คําสําคัญ : การท่องเทียวเชิงนิเวศ กลุ่มเขาออก การพัฒนาศักยภาพ
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นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเทียว มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
อาจารย์ทีปรึ กษา ประจําคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเทียว มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
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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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บทนํา
สถิติจาํ นวนท่องเทียวจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี
– 2560 มีจาํ นวนนักท่องเทียว
ทีมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเพิมมากขึน ได้ มีชุมชน "กลุ่มเขาออกท่องเทียวเชิงนิเวศ" หมู่
ตําบลท้ องเนียน อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตังกลุ่มโดยมีวัตถุประสงค์เพือสร้ าง
รายได้ ให้ กบั คนในชุมชน ซึงให้ บริการนังเรือชมโลมาบริเวณเกาะท่าไร เกาะผี สักการะหลวงปู่ ทวด
เหยียบนําทะเลจืด ดํานํา ตกปลาตามเกาะต่างๆ และจําหน่ายสินค้ าท้ องถินทีสําคัญคือ กะปิ ของ
กลุ่มแม่บ้านแก่นักท่องเทียว (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สํานักงานนครศรีธรรมราช, 2554)
ปัจจุบันการท่องเทียวเชิงนิเวศเป็ น “การท่องเทียวอย่างมีความรับผิดชอบต่อพืนทีทาง
ธรรมชาติด้วยการนิเวศสิงแวดล้ อมและพัฒนาความเป็ นอยู่ของคนท้ องถินให้ ดีมากยิงขึน” ถ้ า
นักท่องเทียวปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการอนุ รักษ์สิงแวดล้ อม และการฟื นฟูชีวิตความเป็ นคนอยู่
ของคนในท้ องถินอย่างยังยืน แต่ไม่สามารถทําให้ เกิดขึนได้ เพราะปั ญหาการท่องเทียวในหลาย
ด้ านไม่ตอบโจทย์ในเรืองของความยังยืน เช่น การเดินทางทางอากาศก่อให้ เกิดมลพิ ษซึงทําให้
สภาพอากาศเลวร้ ายลง โรงแรมหลายแห่งใช้ พลังงานอย่างมหาศาล เพือให้ บริการลูกค้ าซึงปัญหา
เหล่านีส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้ อม และมีการจ้ างบุคคลนอกพืนทีเข้ ามาทํางาน
โดยไม่ จ้ า งคนในท้ องถิ นซึ งไม่ ก่ อให้ เ กิด ประโยชน์ แ ก่ ชุ มชนท้ องถิ น แต่ ใ นช่ วงไม่ กีปี ทีผ่ า นมา
ประเทศไทยมีการตืนตัวในเรืองสิงแวดล้ อมเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงการปลูก
จิตสํานึกในการอนุ รักษ์สิงแวดล้ อมให้ แก่นักท่องเทียวได้ อย่ างประสบความสําเร็จ ผ่ านการจัด
กิจกรรมสีเขียวทีหลากหลายเพือตอบสนองความต้ องการแก่นักท่องเทียวทีมีความกระตือรือร้ นที
จะฝากรอยเท้าเอาไว้ จากการเดินทาง
จากปัญหาข้ างต้ นผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาการพัฒนาแหล่ งท่องเทียวของกลุ่ม
เขาออก อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ท่องเทียวเชิงอนุ รักษ์ให้ เกิดความยังยืน ภายใต้
เงื อนไขความยั งยื น คื อ การอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ และประชาชนในพื นทีได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการ
ท่องเทียวดังกล่าว โดยใช้ ผลการศึกษามากําหนดแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา พัฒนา และอนุ รักษ์
แหล่งท่องเทียวของชุมชนให้ มีความยังยืนเป็ นประโยชน์ทงต่
ั อชุมชน ประชาชน และเป็ นทีรู้จักของ
นักท่องเทียวต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื อศึกษาแนวทางการพั ฒนาศักยภาพการท่องเทียวเชิงนิ เวศ อําเภอขนอม จังหวั ด
นครศรีธรรมราช
ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฏีทีเกียวข้อง
ยุทธศาสตร์การท่องเทียวจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํา นั ก งานนครศรี ธ รรมราชท่ อ งเที ยวและกี ฬ า จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช กรอบ
ยุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝังอ่าวไทย (ชุ มพร สุราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช พั ทลุง)
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และยุทธศาสตร์ ของจังหวั ดนครศรี ธรรมราชนโยบายด้ านการท่องเทียวขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ได้ กาํ หนดให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมี
อํานาจ และหน้ าทีในการจั ดระบบบริ การสาธารณะเพื อประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถินของ
ตนเองในการส่งเสริมการท่องเทียวองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนโยบายในด้ าน
การท่องเทียวทีได้ แ ถลงไว้ ต่อ สภาองค์ ก ารบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เมื อวั น ที 27
พฤษภาคม 25 ดังนี 1) จัดทําแผนแม่บทท่องเทียวเพือใช้ เป็ นคู่มือในการบริหารจัดการด้ าน
การท่ อ งเที ยว 2) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นาบุ ค ลากรและสถานที ท่ อ งเที ยวเชิ ง อนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและเกษตรกรรมอย่างยังยืน เพือเชือมโยงเครือข่ายการท่องเทียวในทุก
ระดับ 3) ส่งเสริ มสนั บ สนุ น สร้ า งศู น ย์ ข้อ มู ลเพื อการท่องเทียวเผยแพร่ ประชาสัมพั น ธ์จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชเป็ นเมืองน่าอยู่ ผ่านโครงข่ายสือต่าง ๆ โดยเฉพาะสือ Electronics ติดตังระบบ
IT ย่านชุมชนเมืองพร้ อมเชือมโยงการท่องเทียวของจังหวัด สู่ระดับชาติและระดับโลก 4) พัฒนา
ทรั พยากรทางการท่องเทียวทังทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม Long Stay, Home Stay
โรงแรม ทีพัก เส้ นทางคมนาคม ให้ มีศักยภาพเพือรองรับการท่องเทียวระดับนานาชาติ 5) จัดให้
มีศูนย์การแสดงและการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้ องถิน ผลิตภัณฑ์เพื อส่งเสริมการ
ท่องเทียวและเศรษฐกิจชุ มชน 6) ส่งเสริ มสนับสนุ นให้ มีท่าเรื อ เพื อการท่องเทียวทัว ในระดับ
ท้ องถิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 7) ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์แสดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ทีระลึกบนฐานภูมิปัญญาท้ องถินเผยแพร่ เชือมโยงสู่ภูมิปัญญาสากล โดยคงความเป็ นอัตลักษณ์
ของชุมชนท้องถิน8) ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็ นแหล่งเรียนรู้ทาง
ทรัพยากรแหล่ งท่องเทียวทางธรรมชาติ ให้ เป็ นทีรู้จักอย่างกว้ างขวางทีชาวไทยและต่างประเทศ
และเพือให้ การแถลงนโยบายทีได้ แถลงไว้ ไปสู่การปฏิบัติให้ เกิดผลสัมฤทธิอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จึงได้ กาํ หนดกรอบการพัฒนา โดยจัดแบ่งตามศักยภาพของพืนที (สํานักงานการ
ท่องเทียวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2560)
แหล่งท่องเทียวบริเวณอําเภอขนอม
แหล่ งท่องเทียวของอํา เภอขนอม จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราชทีมี ศั ก ยภาพด้ า นแหล่ ง
ท่องเทียวมีดังนี
) ถําเขาวังทอง ถ้ าหินปูนผสมแร่ เหล็ก ทีมีหินงอกหินย้ อยรูป ร่ างสวยงามมากมาย
เป็ นสถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชและอําเภอขนอม ) แหลมประทับ
อยู่ทางตอนปลายด้ านเหนือของอ่าวท้ องเนียน เป็ นชุมชนดังเดิมแห่ งหนึง ของตําบลท้ องเนี ยน
ประกอบอาชี พ ประมงชายฝั งเป็ นส่ วนใหญ่ ปั จ จุ บั น มี ชื อเสีย งจากการเป็ นท่า เรื อ ท่องเทียวที
ให้ บริการท่องเทียวทางทะเลขนอม ทีมีโปรแกรมท่องเทียวยอดนิยมคือ ชมโลมาสีชมพู บ่อนําจืด
กลางทะเล สักการะหลวงปู่ ทวด เวทีพุ่ มพวง เกาะท่า ไร่ เกาะผี ดํา นําตกปลา และยังมีสิน ค้ า
ท้ องถินทีสําคัญคือ กะปิ แหลมประทับของกลุ่มแม่บ้านจําหน่ายเป็ นสินค้ าของฝากแก่นักท่องเทียว
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3) อ่าวท้ องเนียน บริเวณอ่าวท้ องเนียนซึงมีพืนทีกว้ างใหญ่ จะมองเห็นอ่าวกว้ างเป็ น
หาดทราย ใช้ ในการแข่งขันกีฬากอล์ฟทะเล (เทศบาลตําบลท้ องเนียน, 2560) 4) อ่าวแขวงเภา
เป็ นหาดทีมีความสวยงามตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์ท้องทะเลทีเห็นเกาะต่าง ๆ เช่ น เกาะวังนอก
เกาะวังใน และเกาะ สมุย เป็ นต้ น เหนือหาดเป็ นสวนมะพร้ าวและมีบริเวณเป็ นสวนสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนตําบลท้ องเนียนสร้ างขึนไว้ สาํ หรับเป็ นทีพักผ่อนหย่อนใจ มีกลุ่มชาวประมงชือ
"กลุ่มรักบ้ านเกิด" ให้ บริการนักท่องเทียวนําเทียวทะเลขนอม ดูโลมาสีชมพู และเกาะแก่งต่าง ๆ
5) เขาหินพับผ้ า ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาทีเห็นได้ บนเขาหินและเกาะบางเกาะในทะเลขนอม
บริ เวณหน้ าอ่าวเตล็ด คือทีเกาะท่าไร่ เกาะนุ้ ยนอก เขาหลักซอ และชายฝังอ่าวเตล็ด ) หาดใน
เพลา เป็ นหาดดังทีมีชือเสียงทีสุดของอ่าวขนอม มีธารนําทีไหลมาจากนําตกหินลาด นําทะเลใส
สะอาดสีครามในอ่าวกว้ างเหมาะสาหรับการลงเล่นนําทะเล ชายหาดมีทวิ มะพร้ าวอันร่มรืน และยัง
เขียวชะอุ่มด้ วยต้ นไม้ นานาพันธุ์ หาดในเพลาจึงเป็ นสถานทีท่องเทียวให้ ความรืนรมย์ สบายด้ วย
ธรรมชาติ 7) หาดหน้ าด่าน เป็ นชายหาดเป็ นแนวยาว ทรายขาวเม็ดทรายละเอียด เหมาะแก่การ
เล่นนําทะเล บรรยากาศสงบเงียบ สะอาด วิวสวย มีมุมมองทิวทัศน์ของเขาคอเขา เขาเพลา 8)
หาดคอเขา อยู่ทางตอนเหนือสุดของอ่าวขนอม ทีตังของศาลกรมหลวงชุมพร มีสภาพชายหาดโค้ ง
ยาวไปจดเขาเปร็ต เหมาะเป็ นทีพักผ่อนกับครอบครัว
9) อ่าวท้ องหยี เป็ นแหล่งท่องเทียวทางใต้ สดุ ของทะเลขนอม อ่าวท้ องหยีมีพืนทีอยู่ใน
วงล้ อมของเขาเพลาและเขากลาง ทําให้ ชายหาดสงบเงียบและเป็ นส่วนตัวมีสภาพแวดล้ อมเป็ น
ธรรมชาติ ทีสมบู ร ณ์ เล่ น นําได้ ดี ทางตอนใต้ ของอ่ า วมี แ นวปะการั ง จึ งมี ฝู งปลาชุ ก ชุ ม ความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติทงบนบกและในทะเลของอ่
ั
าวท้ องหยี ทําให้ นักท่องเทียวสามารถมีกิจกรรม
ได้ หลายอย่าง ทังพักผ่อน เล่นนํา ตกปลา ดํานํา หรือเดินป่ า เป็ นต้ น
10) หาดในเปร็ต อยู่ระหว่างหาดหน้ าด่านและหาดในเพลา หาดทรายขาวเป็ นแนว
ยาวโค้ งสวยงาม ไปตามความโค้ งของอ่าว ชายหาดลาดเอียงน้ อย เวลานําลงเห็นเป็ นพื นทราย
กว้ างขวาง เวลานําขึนระดับนําไม่ ลึก มาก เล่ นนําได้ ดี เป็ นหาดทีนั กท่อ งเทียวนิ ยมมาพั ก ผ่ อ น
(เทศบาลตําบลอ่าวขนอม, 2560)
แนวความคิดเกียวกับการท่องเทียวเชิงนิเวศ
องค์ประกอบหลักของการท่องเทียวเชิงนิเวศ กองอนุ รักษ์การท่องเทียวแห่ งประเทศ
ไทย (
, หน้ า14) ได้ กล่ าวถึงองค์ประกอบของการท่องเทียวเชิงนิเวศ มี ประการคือ )
องค์ ป ระกอบด้ า นพื นที เป็ นการท่ อ งเทียวในแหล่ ง ท่ อ งเที ยวทีเกี ยวเนื องกั บ ธรรมชาติ ทีมี
เอกลักษณ์เฉพาะถิน ) องค์ประกอบด้ านการจั ดการ เป็ นการท่องเทียวทีมี ความรั บ ผิ ด ชอบ
(Responsible travel) โดยไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมและสังคม มีการจัดการทียังยืน
ครอบคลุ ม ) องค์ประกอบด้ านกิจกรรมและกระบวนการ เป็ นการท่องเทียวทีมีกระบวนการ
เรียนรู้ (Learning process) โดยมีการให้ การศึกษาเกียวกับสภาพแวดล้ อม และระบบนิเวศของ
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แหล่ งท่องเทียว เป็ นการเพิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื อสร้ างความตระหนัก
และปลูกจิตสํานึกทีถูกต้ องต่อนักท่องเทียว ) องค์ประกอบด้ านการมีส่วนร่วม เป็ นการท่องเทียว
ทีมีการคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนท้ องถิน (Involvement of local community
or People participation) ทีมี ส่ว นร่ ว มในการคิ ดวางแผน ปฏิบั ติ ต าม ได้ รั บ ประโยชน์ ติ ด ตาม
ตรวจสอบตลอดจนร่วมบํารุงรักษาทรัพยากรท่องเทียว อันจะก่อให้ เกิดผลประโยชน์ในท้ องถิน ทัง
กระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้ รับผลตอบแทน เพือกลับมาบํารุงรักษาและ
จัดการแหล่งท่องเทียวด้ วย และในทีสุดท้ องถินมีส่วนร่ วมในการควบคุมการพัฒนาการท่องเทียว
อย่างมีคุณภาพ ท้ องถินในทีนีเริมต้ นจากระดับรากหญ้ า (Grass root) จนถึงการปกครองท้ องถิน
อาจรวมไปถึงการมี ส่ว นร่ วมของผู้ ทีเกียวข้ อง จึ งเป็ นการท่องเทียวอย่ างมี ส่ว นร่ วมของชุ มชน
(Community participation-based tourism)
แนวคิดเกียวกับการมีส่วนร่วม
มธุรดา ศรี รัตน์ (
) กล่ าวว่ า การมีส่วนร่ วม หมายถึง กระบวนการทีบุคคลได้ มี
ส่วนเกียวข้ องในการปฏิบัติงานทังด้ านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ ความรับผิดชอบ การ
วางแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล โดยใช้ ความคิดสร้ างสรรค์และความเชียวชาญในการ
ปฏิบั ติ งานเพื อให้ บ รรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ หรื อ แก้ ไขปั ญ หาต่ า งๆ ทีอาจเกิด จากการบริ หารงานใน
องค์การ
Cohen, J.M. & Uphoff, N.T. (
) ได้ จํา แนกชนิ ดของการมีส่ว นร่ วมเอาไว้
ประเภท ได้ แก่ ) การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ (Decision making) ) การ
มีส่วนร่ วมของชุ มชนในการดําเนินโครงการ (Implementation) ) การมีส่วนร่ วมของชุ มชนใน
การรับผลประโยชน์ ) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลโครงการ (Evaluation) การมี
ส่วนร่ วมในการประเมินผลนั น สิงทีสําคัญทีต้ องสังเกต คือ ความคิดเห็น (Views) ความชอบ
(Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) ซึ งมีอิทธิพ ลสามารถเปลียนพฤติกรรมของ
บุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้
การพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวเชิงอนุรกั ษ์
การพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์นับเป็ นรูปแบบของการสร้ างโอกาสให้ กับ
ชุ มชนในการมี ส่ว นร่ ว มต่ อ กระบวนการพั ฒ นาทียั งยื น ของชุ มชน ธรรมชาติสิงแวดล้ อ ม และ
วัฒนธรรม โดยใช้ ตัวชีวัดเพือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเทียวเชิงนิเวศกับการพัฒนาที
ยังยืน 4 ตัวชีวัด (ยศ สันตสมบัติ, 2554 หน้ า 205) คือ 1) ความสมบูรณ์ของธรรมชาติแวดล้ อม
2) การกระจายรายได้ 3) เกิดโครงการพั ฒ นาชุ มชน การจั ดตังกองทุ น ของหมู่ บ้ า น 4) เกิด
กระบวนการเรียนรู้ การท่องเทียวเชิงนิเวศได้ สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ขึนในชุ มชน อีกทังยังเป็ น
การเรียนรู้เกียวกับจารีตประเพณีเดิม และสามารถจัดการกับความขัดแย้ งทีเกิดขึนได้ จากตัวชีวัด
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ดังกล่ าวได้ แสดงให้ เห็นว่ าการท่องเทียวเชิงนิเวศเป็ นทางเลือกทีมีความเป็ นไปได้ สาํ หรั บใช้ เป็ น
กรอบในการสร้ างโอกาสเพือการพัฒนาทียังยืน

กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้านบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
สภาพปัจจุบัน/ศักยภาพของพืนทีกลุ่มเขาออก
- ด้านพืนที
- ด้านกิจกรรมท่องเทียว
- ด้านการอนุรักษ์ การรักษาคุณค่าสิ งแวดล้อม
และวัฒนธรรม
- ด้านการบริ หารและการจัดการ

ตัวแปรตาม

แนวทางในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของกลุ่ ม เขาออกท่ อ งเที ยวเชิ ง
อนุ รั ก ษ์ อํ า เภอขนอม จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช

การมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ในการจัดการสถานทีท่ องเทียวกลุ่มเขาออก

วิธีการวิจยั
การศึกษา แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา กลุ่มเขา
ออกท่องเทียวเชิงนิเวศ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นการวิจัยแบบผสม (Mixed
Method) โดยใช้ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทีใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire)
และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ประชากร ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครังนี คือ ประชาชนในท้ องถิน ผู้ประกอบการทีอยู่ในพืนที
ตําบลท้ องเนียน และนักท่องเทียวชาวไทย โดยใช้ การคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างสูตรของ Taro
Yamane ได้ กลุ่มตัวอย่าง คน ดังนี ประชาชนทีอาศัยอยู่ในหมู่ที ตําบลท้องเนียนจํานวน
คน นักท่องเทียวชาวไทยจํานวน
คน และผู้ให้ ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก
จํานวน 23 คน ดังนี เจ้ าหน้ าทีสํานั กงานการท่องเทียวจํานวน คน นายกเทศบาลตําบลท้ อง

733

เนียมจํานวน คน ผู้อาํ นวยการโรงเรียนวัดคีรีวง จํานวน คน ผู้ประกอบการในพื นทีหมู่ที
ตําบลท้ องเนียน จํานวน 10 คน และประชาชนในท้ องถินทีอาศัยอยู่ ทีหมู่ ที 3 ตําบลท้ องเนียน
จํานวน คน
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครื องมื อ ทีใช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถามความคิ ด เห็น เกี ยวกั บ การพั ฒ นา
ศักยภาพการท่องเทียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา กลุ่มเขาออกท่องเทียวเชิงนิเวศ อําเภอขนอม จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ผู้วิจัยได้ หาค่าความเชือมันของแบบสอบถาม (Reliability) ของสัมประสิทธิ
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ ค่าความเชือมันเท่ากับ 0.930
การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้ อมูลทีได้ จากแบบสอบถามจนครบถ้ วนทุกขันตอนแล้ ว ผู้วิจัยจึง
นําข้ อมูลมาวิเคราะห์ตามขันตอน โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี
1. แบบสอบถามผู้อยู่อาศัยหลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ ทงหมด
ั
จํานวน 200
ชุด
2. แบบสอบถามนักท่องเทียวหลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ ทังหมด จํานวน
20 ชุด
3. กลุ่ มหน่ วยงานภาครั ฐทีเกียวข้ อง กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ และกลุ่มตัวอย่าง
ชาวบ้ านทีอาศัยอยู่ทหมู
ี ่ ตําบลท้ องเนียน อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมือผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้ อมู ลแบบสัมภาษณ์ผ้ ู บริ หารของหน่ วยงานภาครั ฐทังหมด หน่ วยงาน ข้ อมูลแบบ
สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ จํานวน 10 ราย แล้ ว และกลุ่มตัวอย่างชาวบ้ าน จํานวน
10 ราย นําข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การศึกษาครังนีเป็ นวิจัยแบบผสมวิธี ใช้ ทงเชิ
ั งปริมาณ และเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์
ข้ อมูลการวิจัยจึงแบ่งออกเป็ น ประเภทดังนี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการหาค่าความถีแล้ วสรุปออกมาเป็ นค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี ย (Mean: ܺത) และค่ า ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่ า สถิ ติ t-test
ค่ า สถิ ติ One Way ANOVA การทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งคู่ ด้ วยวิ ธี Least Significant
Difference (LSD)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ โดยใช้ การวิเคราะห์เนือหา
(Content Analysis) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยนําข้ อมู ลทีได้ จากการ
ถอดเทปสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ เพื อพิ จารณาประเด็นทีมีความเหมือนกันหรื อต่ างกัน เพื อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเทียวของกลุ่มเขาออกการท่องเทียวเชิงนิเวศ
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ผลการวิจยั
1. ผลการสํารวจข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในท้องถิน พบว่า
. .ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นเพศหญิง จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ
65.5 เพศชาย จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า ปี ขึนไป จํานวน
57 คน คิดเป็ นร้ อยละ . ระดับการศึกษาตํากว่าปริญญาตรี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ
. อาชีพเกษตรกร/ประมง จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . รายได้ . -10,0 บาท
จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และรับทราบนโยบายการท่องเทียว จํานวน
คน คิดเป็ น
ร้ อยละ .
. .ประชาชนในท้องถินผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยของศักยภาพการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.58) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
ด้ านทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ด้ านการรักษาคุณค่าสิงแวดล้ อมและวัฒนธรรม ( X = 3.92) รองลงมา
คือ ด้ านกิจกรรมการท่องเทียว ( X = 3.85) และด้ านทีมีค่าเฉลี ยตําสุดคือ ด้ านพื นที ( X =
3.35) ตามลําดับ
. .ประชาชนในท้ องถินผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการมีส่วน
ร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดการสถานทีท่องเทียวกลุ่มเขาออก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 3.53) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ท่านได้ เป็ นส่วนหนึงของ
กิจกรรมท่องเทียว ( X = 3.88) รองลงมาคือ ท่านได้ ช่วยกันพัฒนาแหล่งท่องเทียว ( X = 3.56)
และด้ านทีมีค่าเฉลียตําสุดคือ ชุ มชนได้ เปิ ดโอกาสให้ ท่านมีส่วนร่ วมในการพั ฒนา ( X = 3.16)
ตามลําดับ
.ผลการสํารวจข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเทียวผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า
2.1. นั กท่องเทียวผู้ ตอบแบบสอบเป็ นเพศหญิ ง จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ
คน
65.5 เพศชาย จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่มีอายุ - ปี จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ . ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . อาชีพ
ค้ าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . รายได้ , - , บาท จํานวน
94 คน คิดเป็ นร้ อยละ . และใช้ รถส่วนตัวเป็ นพาหนะมาท่องเทียว จํานวน
คน คิดเป็ น
ร้ อยละ .
. .นั กท่องเทียวมีความคิดเห็นต่ อปั จจั ยการท่องเทียวเชิงนิเวศในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.60) เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าด้ านทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ด้ านกิจกรรม
การท่องเทียว ( X = 4.00) รองลงมาคือ ด้ านการบริหาร และการจัดการ ( X = 3.74) และด้ าน
ทีมีค่าเฉลียตําสุดคือ ด้ านผลิตภัณฑ์ของทีระลึก ( X = 3.02) ตามลําดับ
. .ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มนักท่องเทียวมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดการสถานทีท่องเทียวกลุ่มเขาออกในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =
3.38) เมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น พบว่ า ด้ า นทีมี ค่า เฉลี ยสู ง สุ ด คื อ ท่า นได้ เ ป็ นส่ว นหนึ งของ
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กิจกรรมท่องเทียว ( X = 3.66) รองลงมาคือ ท่านได้ ช่วยกันพัฒนาแหล่งท่องเทียว ( X = 3.39)
และชุมชนได้ เปิ ดโอกาสให้ ทา่ นมีส่วนร่วมในการพัฒนา ( X = 3.11) ตามลําดับ
.จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) ประกอบด้ วย หน่วยงาน
ภาครั ฐ ผู้ ป ระกอบการ และประชาชนในท้ อ งถิน จํา แนกตาม เพศ อายุ อายุ งาน ซึ งผลจาก
การศึกษาพบว่า
. .หน่วยงานภาครัฐ เป็ นเพศชาย จํานวน คน มีอายุระหว่าง - ปี จํานวน
คน อายุระหว่าง - ปี จํานวน คน โดยทุกคนมีอายุงานมากกว่า ปี ส่วนผู้ประกอบการ
เป็ นเพศชาย จํานวน คน เพศหญิง จํานวน คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง - ปี จํานวน
คน อายุ ร ะหว่ า ง - ปี จํา นวน คน และอายุ มากกว่ า ปี จํา นวน คน โดยทุ กคน
ประกอบธุรกิจมากกว่า ปี ทุกคน และประชาชนในท้องถิน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน คน
เพศชาย จํานวน คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21– ปี จํานวน คน อายุระหว่าง - ปี
จํานวน คน และอายุตากว่
ํ า ปี จํานวน คน โดยประชาชนทุกคนอยู่อาศัยมากกว่า ปี
ทุกคน
. .ด้ านพื นที สภาพปั จจุ บันของกลุ่ มเขาออกการท่อ งเทียวเชิ งนิ เ วศ มีความอุ ดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติและทรัพยากรทางทะเลเป็ นอย่างมาก สถานทีท่องเทียวน่าดึงดูดใจ แต่ด้าน
การเดิ น ทางไปยั ง พื นทีของกลุ่ ม เขาออกการท่อ งเทียวเชิ งนิ เ วศ ยั งไม่ สะดวกสบายเท่า ทีควร
เนืองจากถนนมีลักษณะเป็ นถนนลูกรัง โดยผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียส่วนใหญ่ได้ กล่าวว่า “เรืองของการ
เดินทาง มีความสะดวกยังไม่เต็มที” ซึงจุ ดเด่นทีทําให้ กลุ่มเขาออกการท่องเทียวเชิงนิเวศ มีความ
น่ าสนใจในการมาท่องเทียวของนั กท่องเทียว มีความน่ าสนใจทังด้ านสถานทีท่องเทียวและการ
บริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียส่วนใหญ่ได้ กล่าวว่า “น่าจะเป็ นความสามัคคีของทุกคนในชุมชน แล้ ว
ความยิ มแย้ ม แจ่ ม ใสของคนในชุ ม ชนที ให้ ก ารต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที ยว” และกลุ่ ม เขาออกการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศมีความสามารถในการรองรับจํานวนนักท่องเทียว สามารถในการรองรับจํานวน
ของนักท่องเทียวประมาณ
คนต่อวัน แต่ยังขาดความพร้ อมในด้ านการจัดการสิงอํานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเทียว ดังทีมีผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียได้ กล่าวว่า “สถานทีรองรับ หรือหน่วยบริการต่าง
ๆ ไม่ว่าจะเป็ นทีพัก ร้ านอาหาร และจํานวนเรือทีสามารถนําท่องเทียวได้ ยังคงมีจาํ นวนจํากัด”
. .ด้ านกิจกรรมท่องเทียว รูปแบบการท่องเทียวหรือกิจกรรมสําหรับการมาท่องเทียว
ของกลุ่มเขาออกการท่องเทียวเชิงนิเวศ และกิจกรรมหลัก มีความเหมาะสมกับพืนที แต่ควรเพิม
กิจกรรมให้ มากขึน ดังทีผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ ส่วนใหญ่ ได้ กล่ าวว่ า “ทําอย่างไรให้ คนอยู่ในพื นที
ของเราให้ ได้ นานกว่า ชังโมง” โดยการเพิ มกิจกรรมให้ นักท่องเทียวได้ มีโอกาสใช้ วิถีชีวิตตาม
ชุ มชนประมงชายฝัง เช่ น การจับกุ้งด้ วยมือเปล่ า และควรมีโฮมสเตย์ในพืนที เพื อเป็ นทางเลือก
หนึงให้ กบั นักท่องเทียวเป็ นผลให้ ให้ นักท่องเทียวได้ ใช้ เวลาในพืนทีได้ นานขึน อีกทังยังสามารถทํา
ให้ คนในท้ องถินมีรายได้ ทเพิ
ี มขึน
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. . ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ รั ก ษาสิ งแวดล้ อ ม และวั ฒ นธรรม การพั ฒ นาและรั ก ษา
สิงแวดล้ อมของกลุ่มเขาออกการท่องเทียวเชิงนิเวศ บริเวณชายฝังทะเลของอ่าวท้ องเนียน มีความ
อุดมสมบูรณ์มาก ชาวบ้ านให้ ความร่ วมมือในการรักษาสิงแวดล้ อมเป็ นอย่า งดี ดังทีมีผ้ ูมีส่วนได้
ส่วนเสียได้ กล่าวว่า”จะรักษาทรัพยากรเพือนักท่องเทียวทีเข้ ามาประทับใจกลับไปแล้ วก็จะกลับมา
อีก”
. . ด้ านการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิน มี
ความสามัคคีและช่ วยกันแก้ ไขปั ญหา ดังทีมีผ้ ูมีส่วนได้ ส่วนเสียได้ กล่าวว่า “สําหรับชุมชนในเขา
ออกถือว่าดีมากเป็ นชุมชนทีตืนตัว และยอมปรับสภาพในการพัฒนาตัวเอง”
. . ด้ านการบริหารและการจัดการ หน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้ องเข้ ามาช่วยเหลือด้ าน
การท่องเทียว เพื อเพิ มจํานวนนักท่องเทียวโดยใช้ งบประมาณปรั บปรุงและพั ฒนาพื นทีเพื อสิง
อํานวยความสะดวกแก่นักท่องเทียว เช่น ถนนทีเข้ าไปยังบริเวณท่าเทียบเรือเป็ นถนนลูกรัง ทําให้
ไม่สะดวกสบายในการเดินทางโดยการปรับปรุงเป็ นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรี ต เพือความ
สะดวกสบายในการเดินทาง ควรเพิมปริมาณทีจอดรถให้ เพียงพอต่อนักท่องเทียว การจัดการขยะ
ควรเพิ มปริ มาณและใช้ ถังขยะทีมีฝาปิ ด การอบรมด้ านภาษาเนืองกลุ่มเขาออกการท่องเทียวเชิง
นิเวศสมาชิกส่วนใหญ่ เป็ นชาวบ้ านทีอาศัยในพื นทีและไม่สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ ดังนัน
การอบรมด้ านภาษาเบืองต้ นจึงควรได้ รับการปรับปรุงพัฒนา รวมถึงกิจกรรมเพือพัฒนาแหล่ ง
ท่องเทียว นอกเหนือจากการนังเรือชมโลมา เช่น การเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมง เพือให้ นักท่องเทียว
ได้ เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของคนในชุมชน อีกทังสามารถเพิมรายได้ ให้ กับคนในชุมชนด้ วย
การจัดร้ านจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้ าท้ องถินมีผลิตภัณฑ์ท้องถินทีต่างจากร้ านอืน ควรมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้ าท้ องถินให้ แตกต่างจากร้ านอืน โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ มีเอกลักษณ์และมี
การควบคุมสูตรการทํากะปิ หรือปลาเค็มของท้ องถิน เพือให้ มีรสชาติมาตรฐานทีชัดเจน
.การทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างประชาชนในท้องถิน
) ประชาชนในท้ องถินทีมีข้อมูลทัวไป ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ และนโยบายบายการท่องเทียว แตกต่ างกัน มีความคิดเห็นต่ อการพั ฒนาศักยภาพการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกัน
) ประชาชนในท้ องถินทีมีเพศ ต่ างกัน มีความคิดเห็นต่ อการพั ฒนาศักยภาพการ
ท่อง เทียวเชิงนิเวศ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน
) ประชาชนในท้ องถินทีมีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพการท่อง
เทียวเชิงนิเวศ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้ วย ด้ านด้ านพืนที ด้ านการบริหาร
และการจัดการ และด้ านการบริการการท่องเทียว แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .05
) ประชาชนในท้ องถิ นทีมี ร ะดั บ การศึ ก ษา ต่ า งกัน มี ความคิ ดเห็น ต่ อ การพั ฒ นา
ศักยภาพการท่องเทียวเชิงนิเวศ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประกอบด้ วย ด้ านพืนที
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ด้ านการรักษาคุณค่าสิงแวดล้ อมและวัฒนธรรม ด้ านการบริหารและการจัดการ แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที .05
) ประชาชนในท้ องถินทีมีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพั ฒนาศักยภาพการ
ท่อง เทียวเชิงนิเวศ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้ วย ด้ านพืนที ด้ านกิจกรรม
การท่องเทียว ด้ านการบริหารและการจัดการ ด้ านการบริการการท่องเทียว ด้ านผลิตภัณฑ์ของที
ระลึก และศักยภาพในการจัดการด้ านการท่องเทียว แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .05
) ประชาชนในท้ องถินทีมีรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพการ
ท่อง เทียวเชิงนิเวศ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้ วย ด้ านพืนที ด้ านกิจกรรม
การท่องเทียว ด้ านการรักษาคุณค่าสิงแวดล้ อมวัฒนธรรม ด้ านการมีสว่ นร่วมของชุมชนในท้ องถิน
และด้ านการบริหารและการจัดการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .05
) ประชาชนในท้ องถินทีมีนโยบายท่องเทียว ต่างกัน มีความคิดเห็นต่ อการพั ฒนา
ศั ก ยภาพการท่อ ง เทียวเชิ งนิ เ วศ อํา เภอขนอม จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช ประกอบด้ ว ย ด้ า น
กิจกรรมการท่องเทียว ด้ านการบริ หารและการจัดการ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ที
.05
.การทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างนักท่องเทียวชาวไทย
) นักท่องเทียวชาวไทยทีมีข้อมูลทัวไป ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ และยานพาหนะในการท่องเทียว แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกัน
) นักท่องเทียวชาวไทยทีมีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพการท่อง
เที ยวเชิ ง นิ เ วศ อํา เภอขนอม จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ประกอบด้ ว ย ด้ า นการรั ก ษาคุ ณ ค่ า
สิงแวดล้ อมวัฒนธรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .
) นักท่องเทียวชาวไทยทีมีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพการท่อง
เทียวเชิงนิเวศ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ แตกต่างกัน
) นั ก ท่องเทียวชาวไทยทีมี ร ะดับ การศึ กษา ต่ า งกัน มีความคิดเห็น ต่ อ การพั ฒ นา
ศักยภาพการท่องเทียวเชิงนิเวศ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน
) นักท่องเทียวชาวไทยทีมีอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพการ
ท่อง เทียวเชิงอนุรักษ์ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน
) นักท่องเทียวชาวไทยทีมีรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาศักยภาพการ
ท่อง เทียวเชิงอนุ รักษ์ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประกอบด้ วยด้ านการรั กษาคุณค่า
สิงแวดล้ อมวัฒนธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .05
) นั ก ท่องเทียวชาวไทยทีใช้ ยานพาหนะในการเดิ น ทางท่อ งเทียว ต่ า งกัน มี ค วาม
คิดเห็นต่อการพั ฒนาศักยภาพการท่อง เทียวเชิงอนุ รักษ์ อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม่แตกต่างกัน
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สรุปและอภิปรายผล
. ด้ า นพื นที นั ก ท่ อ งเที ยวให้ ความสํา คั ญ กั บ ความสะอาดของแหล่ ง ท่ อ งเที ยว
สอดคล้ องกับประชาชนในท้ องถินทีมุ่งให้ ความสําคัญเรืองความสะอาด รวมถึงการวางถังขยะตาม
จุ ดต่าง ๆ เพื อให้ นักท่องเทียวได้ ทิงขยะครอบคลุมพื นทีบริ เวณโดยรอบ ส่วนสภาพถนนในการ
เดินทางเข้ ามายังท่าเรื อสภาพถนนอาจไม่ ค่อยดีนัก ซึงทางกลุ่มชุ มชนจะต้ องติดต่อหน่ วยงานที
เกียวข้ องเพือนํางบประมาณมาบํารุ ง ซ่ อมแซมเพื อให้ นักท่องเทียวได้ ใช้ ถนนทีมีสภาพดี และมี
ความปลอดภัย
. ด้ า นกิจกรรมการท่องเทียว กลุ่ มชาวบ้ า นได้ มีการระดมความคิดร่ วมกันในการ
สร้ างสรรค์กิจกรรมทีเหมาะสมเช่นกิจกรรมดูปลาโลมา นังเรือชมเกาะ สักการะสิงศักดิสิทธิ ด้ าน
นักท่องเทียวให้ ความสําคัญกับความปลอดภัยในการเดินทาง ทังในมิติการใช้ รถใช้ ถนนหรือความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ จากมิจฉาชีพทีอาศัยจังหวะเพือก่อเหตุ
ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนันนักท่องเทียวและประชาชนในท้ องถินต้ องร่ วมมือกันช่วยดูแล และใช้ ถนน
ร่วมกันอย่างปลอดภัย
. ด้ านการรักษาคุณค่าสิงแวดล้ อมและวัฒนธรรม กิจกรรมท่องเทียวมีการสอดแทรก
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของคนในชุมชน เช่น การไหว้ พระก็จะต้ องนังเรือเพือไปไหว้ หลวงปู่ ทวดบน
เกาะ ซึงทําให้ เห็นวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนใช้ พาหนะเรือเป็ นหลัก ร่ วมการประกอบอาชีพ
ประมง รวมถึ ง ประชาชนในท้ อ งถิ นห่ ว งแหนธรรมชาติ ใส่ใจสิงแวดล้ อ ม จึ งทําให้ ธรรมชาติ
สิงแวดล้ อมยังอยู่ในสภาพทีดีไม่ทรุดโทรม แต่มีผ้ ูมีอาํ นาจหวังผลประโยชน์ทาํ ลายสิงแวดล้ อม จึง
จําเป็ นต้ องให้ ประชาชนในท้องถินสร้ างจิตสํานึกรัก และหวงแหนธรรมชาติ
. ด้ านการบริ หารและการจัดการ นักท่องเทียวมีความพึ งพอใจพื นทีจอดรถ อยู่ใน
ระดั บ มาก สอดคล้ อ งกับ ผลการศึ ก ษาการใช้ ย านพาหนะมาท่ อ งเทียวส่ ว นมากใช้ ร ถส่ ว นตั ว
มากกว่ ารถสาธารณะ ซึ งพื นทีให้ บริ การทีจอดรถต้ องเพี ยงพอต่ อปริ มาณรถทีมาท่องเทียวซึงมี
พนักงานรั กความปลอดภัย โดยประชาชนในท้ องถินเข้ ามาดูแลพืนทีจอดรถ รวมถึงห้ องอาบนํา
ห้ องสุข าทีสามารถรองรั บ นั ก ท่องเทียวได้ มาก และสะอาด เป็ นสัดส่วน มีความปลอดภัย ซึ ง
นักท่องเทียวเองก็ไม่เพียงแต่ทจะใช้
ี เท่านันควรใช้ ให้ ถูกประเภท และรักษาความสะอาดด้ วย เช่น
อ่างล้ างหน้ าควรใช้ ล้างหน้ าเท่านัน ไม่ควรใช้ ล้างอย่างอืนเพราะจะทําให้ บริเวณดังกล่าวเสียหาย
หรือเกิดความสกปรก เฉอะแฉะจากการใช้ ผิดประเภทได้
. ด้ านการบริการการท่องเทียว กิจกรรมทีถูกจัดขึนไม่มีกจิ กรรมใดทีส่งผลกระทบไป
ในทางลบต่ อ สิงแวดล้ อ ม และทัศ นี ย์ภาพหากมีก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อเนื องสามารถจะเป็ นการ
ท่องเทียวเชิงอนุ รักษ์อย่างยังยืนได้ รวมถึงการให้ ข้อมูลความรู้แก่นักท่องเทียวเพื อการปฏิบัติใน
การร่ วมกิจกรรมอย่างถูกต้ อง ปลอดภัย และรักษาสิงแวดล้ อม เพราะนักท่องเทียวบางคนก็ไม่ได้

739

ใส่ใจสิงแวดล้ อมอย่างจริงจัง ดังนันการแจกจ่ายข้ อมูลแผ่นพับให้ นักท่องเทียวจะช่วยให้ เกิดความ
ร่วมมือในการอนุรักษ์สงแวดล้
ิ
อมได้
. ด้ านผลิตภัณฑ์ของทีระลึก นักท่องเทียวกลุ่มนีมองทีคุณภาพของสินค้ าเป็ นปั จจัย
สําคัญ ซึงเมือนักท่องเทียวพิ จารณาคุณภาพและราคาต้ องเหมาะสมกันไม่แพงจนเกินไปและไม่
สนใจสินค้ าทีไม่มีคุณภาพ โดยหากสินค้ ามีความหลากหลายนักท่องเทียวก็จะจับจ่ายใช้ สอยมาก
ขึน ยิงผนวกกับความน่ าสนใจของสินค้ าก็จะทําให้ สิน ค้ า ดูน่ าสนใจมากขึนดังนั นประชาชนใน
ท้ องถินควรผลิตสินค้ าทีตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทําให้ นักท่องเทียวจับจ่ายใช้ สอยในการ
ซือของฝาก ของทีระลึกกันมากขึนตามลําดับ
. ด้ านศักยภาพในการจัดการด้ านการท่องเทียว สิงอํานวยความสะดวกนับว่าเป็ นสิง
สําคัญสําหรับนักท่องเทียว ถึงแม้ ว่าจะเป็ นการท่องเทียวเชิงนิเวศแต่นักท่องเทียวก็ยังคงต้ องการ
ความสะดวกสบายจากกลุ่ มชุ มชนตามสมควร ซึ งสิงอํา นวยความสะดวกแต่ ละอย่ า งก็จ ะต้ อ ง
คํานึงถึงการใช้ งานว่าตรงไหน อย่างไร ถึงจะเหมาะสมตอบสนองลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ทีสุด
. ด้ านการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดการสถานทีท่องเทียวกลุ่มเขา
ออกสอดคล้ อ งกับปั จ จั ยของศั ก ยภาพการท่องเทียวเชิ งนิ เ วศ ศั กยภาพในการจั ดการด้ า นการ
ท่องเทียวทีนักท่องเทียวต้ องการเป็ นส่วนหนึงในกิจกรรมการท่องเทียวเพือช่วยอนุ รักสิงแวดล้ อม
โดยนักท่องเทียวตระหนักถึงปั ญหาทีเกิดขึนกับสิงแวดล้ อมเพือหวังว่ าสิงแวดล้ อมจะมีสภาพทีดี
ขึน เพราะการใช้ ชีวิตปกติของนักท่องเทียวก็ไม่อาจได้ ร่วมกิจกรรมอนุ รักษ์ธรรมชาติมากนัก แต่
จากกิจกรรมของชุ มชนเขาออกได้ เปิ ดโอกาสให้ นักท่องเทียวได้ ร่วมกันในการพั ฒนาสิงแวดล้ อม
เพือให้ เป็ นการท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยังยืน

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรืองแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวเชิงนิเวศ อําเภอขน
อม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทีได้ จากการวิจัยดังนี
1.ประชาชนในท้ องถินควรร่ วมกันดูแลความสะอาดของแหล่งท่องเทียวรวมถึงการวาง
ถังขยะตามจุ ดต่าง ๆ เพื อให้ นักท่องเทียวได้ ทิงขยะได้ อย่างสะดวกและเกิดความสะอาดในพืนที
ส่วนสภาพถนนในการเดินทางเข้ ามายังท่าเรือสภาพถนนอาจไม่ค่อยดีนัก ผู้นาํ กลุ่มชุมชนจะต้ อง
ติดต่อหน่วยงานทีเกียวข้ องประสานงานเพือนํางบประมาณมาบํารุง ซ่อมแซมเพือให้ นักท่องเทียว
ได้ ใช้ ถนนทีมีสภาพดี และ◌ี เกิดความปลอดภัย
2.นักท่องเทียวและประชาชนในท้ องถินต้ องร่ วมมือกันช่วยดูแลสอดส่องมิจฉาชีพหรือ
คนแปลกหน้ าเพือให้ เกิดปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ
3. ประชาชนในท้ องถินต้ องร่ วมกันสร้ างจิตสํานึกรัก และหวงแหนธรรมชาติ ร่ วมกัน
ให้ ข้อมูลความรู้แก่นักท่องเทียว อาจจะเป็ นการแจกแผ่นพับ
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4.การสร้ างรายได้ ให้ ประชาชนในท้ องถิน ควรผลิตสินค้ าทีตอบสนองความต้ อ งการ
ของลู ก ค้ า ทํา ให้ นั ก ท่องเทียวจั บ จ่ า ยใช้ สอยในการซื อของฝาก ของทีระลึ ก กัน ในราคาไม่ แ พง
จนเกินไป
5.ควรเปิ ดโอกาสให้ นักท่องเทียวได้ มีส่วนร่วมกันในการพัฒนาสิงแวดล้ อมเพือให้ เป็ น
การท่องเทียวเชิงนิเวศอย่างยังยืนโดยกลุ่มชุ มชนโดยการจัดกิจกรรมร่ วมกันระหว่างนักท่องเทียว
กับกลุ่มชุมชน
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
ควรทําการศึกษาการท่องเทียวเชิ งนิเวศในพืนทีอืน หรื อในพืนทีท่องเทียวเชิงนิ เวศ
แหล่งใหม่ เพือนําข้ อมูลทีได้ ไปช่วยชุมชนท่องเทียวกลุ่มใหม่ๆ
. ควรทําการศึ กษาการท่องเทียวแบบอืน เช่ น การท่องเทียวเชิ งประวั ติศาสตร์ การ
ท่องเทียวเชิงสุขภาพ เป็ นต้ น เพือให้ ได้ ข้อมูลเกียวกับการท่องเทียวอย่างครอบคลุม
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