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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของศั ก ยภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลเกาะเต่ า จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานีเป็นการสอบถามนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวบริเวณพื้นแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเป็นกลุ่มตัวอย่างส�ำหรับแจกแบบสอบถามในการศึกษา (Questionnaire) โดยผู้วิจัยเลือก
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ค�ำนึงถึงความน่าจะเป็น (Non–Probability) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling) และได้จำ� นวนกลุม่ ตัวอย่างทีส่ ามารถเป็นตัวแทนประชากร จ�ำนวน 380 คน
ซึ่งผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างจากการวิจัยที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ พบว่าสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
เป็ น สิ่ ง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามส� ำ คั ญ ในระดั บ มาก ซึ่ ง จากการเก็ บ ข้ อ มู ล พบว่ า สิ่ ง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ให้ความส�ำคัญมากที่สุดคือสถานที่ที่เป็นที่เคารพ เช่น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในส่วนด้านความประทับใจ
ต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเป็ น สิ่ ง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามส� ำ คั ญ ในระดั บ มากเช่ น เดี ย วกั น แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณา
ในรายละเอียดจะพบว่า นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกถึงการมีจ�ำนวนพนักงานบริการที่มีจ�ำนวนเพียงพอ
ต่อการให้บริการและนักท่องเที่ยวรู้สึกได้รับความสะดวกในด้านการมีจ�ำนวนเรือและท่าเรือที่ให้บริการที่
มีจ�ำนวนเพียงพอ ในส่วนด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมีความรู้สึกถึงความคุ้มค่าของกิจกรรม
ในแหล่ ง ท่องเที่ยว แต่ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่ วนร่ วมของคนในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ นนั ก ท่ อ งเที่ ย วมองว่ า
การมี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วกั บ ถิ่ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของคนในท้ อ งถิ่ น คนละส่ ว นท� ำ ให้ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและชุ ม ชน
ไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
ค�ำส�ำคัญ : ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเกาะเต่า
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Abstract
The research “The Component of Potential of Marine Tourist Attractions in Koh Tao
Surat Thani Province” was studied about the opinion of tourists towards the potential
of attractions in Koh Tao area, Suratthanee province. The population and samples of the
research were Thai and foreign tourists. A questionnaire was used to collect the data.
380 samples were chosen by a purposive sampling method with non–probability. The data
were analyzed by using descriptive statistics to explain the characteristic of the quantitative
variable samples.
The results have shown that the attractions and accessibility were strongly significant
to the tourists. The data have also shown that holy places were the most significant factor
for the tourists. Tourists’ impression towards attractions was also strongly significant to the
tourists, when consider in details, adequate service providers, numbers of boats and pier
provided for tourists.
Tourists thought it was worthy to participate in the tourism activities of the
attractions. In environment condition and participation of the locals, tourists viewed it as
a good thing to separate attractions and places of residence because the habitual
residences were not disturbed by tourism activities. Thai government strongly supported
tourist attractions, especially marketing and public relations supporting.
Keywords : marine tourism attraction, the component of potential, Koh Tao, Surat Thani
province
บทน�ำ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่งดงามตลอดทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะในบริเวณ
ภาคใต้จัดว่าเป็นภาคที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ลักษณะของพื้นที่ในภาคใต้
เป็นแหลมของคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งยื่นลงไปในทะเลจีนใต้และทะเลอันดามัน และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ดังกล่าวจะมีความหลากหลายทางชีวภาพที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นปลาชนิดต่างๆ ปะการัง พืชทะเล
ที่มีมากมายหลากหลายชนิด ตลอดจนลักษณะภูมิทัศน์ที่งดงามซึ่งเกิดจากทิวเขาที่ทอดตัวยาวตลอดแนว
ของภาคอยู่ตอนกลางของพื้นที่แล้ว ยังมีทิวเขาสั้นๆ แทรกอยู่มีทิศทางขนานไปกับทิวเขาหลักเกือบทั้งสิ้น
และมีบางส่วนของทิวเขาที่ยื่นลงไปในทะเลแล้วท�ำให้เกิดเกาะน้อยใหญ่ที่มีชื่อเสียงและเป็นตัวดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (Kongprasert, P., 2008) โดยเฉพาะเกาะเต่าที่ปัจจุบันได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวในเกาะเต่า
และเนื่องจากสมัยการปกครองของคณะราษฎร์ กรมราชทัณฑ์ได้ใช้เกาะเต่าเป็นเรือนจ�ำคุมขังนักโทษ
การเมืองรุ่นกบฏวรเดช พ.ศ. 2476 เนื่องจากเกาะแห่งนี้เป็นเกาะกลางทะเลอ่าวไทยที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว
ห่ า งไกลจากฝั่งและเกาะอื่นๆ มีผืนทะเลกว้ า งไกลเป็ นปราการธรรมชาติ จากความส� ำ คั ญ สิ่ ง ที่ เ กิ ดขึ้ น
ในอดีตจึงส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
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แต่จากการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปท่องเที่ยวได้ไม่นานและมีความเป็น
ธรรมชาติ ค ่ อ นข้ า งสู ง จึ ง ท� ำ ให้ เ กาะเต่ า ได้ รั บ ความนิ ย มจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วจ� ำ นวนมาก จนส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ และในปัจจุบันเกาะเต่าจะเป็นแหล่งผลิตนักด�ำน�้ำที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
จากการประกาศวิสัยทัศน์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยจะต้องเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเล
ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างชาญฉลาดอย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นการตรวจสอบศักยภาพทรัพยากรท่องเที่ยว
ในปัจจุบันหลังจากที่เกาะเต่าได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมามากว่า 10 ปี จึงท�ำให้การศึกษาศักยภาพเกาะเต่า
จึงเป็นเรื่องในอันดับต้นที่ต้องมีการศึกษาวิจัย เพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้น�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ไปรับใช้ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่ก�ำลังจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องและเพื่อสอดคล้องกับ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558–2560 ในเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการสร้างและกระจายรายได้
สู่ท้องถิ่นในทุกระดับชั้น เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้และสังคม สร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางการท่องเที่ยว (Tourism Development Plan, 2015–
2017, p.3) โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมจนกระทั่ง
เป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบด้าน
สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง ด้านความประทับใจ ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ด้านกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมและการส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น ด้านการได้รับการสนับสนุนจากจากภาครัฐ
เพื่อท�ำให้ครอบคลุมเป็นในการศึกษาคือการศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประโยชน์ที่ได้รับ
ท�ำให้ทราบถึงข้อมูลด้านองค์ประกอบของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเกาะเต่า จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพื่อที่จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและวางแผนในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะ
เพิ่มมากขึ้นต่อไป
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การด�ำเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ประชากรและตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเกาะเต่า โดยแบ่งเป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทยจ�ำนวน 67,527 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ�ำนวน 372,419 คน (Ministry
Tourism & Sport, 2016) โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างส�ำหรับแจกแบบสอบถามในการศึกษา (Questionnaire)
โดยผู้วิจัยเลือกเทคนิคการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ค�ำนึงถึงความน่าจะเป็น (Non–Probability) โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทนประชากร
จ�ำนวน 380 คน โดยใช้การเทียบตารางของ Krejcie & Morgan (1970) ที่ระดับนัยส�ำคัญที่ .05 ขนาด
ความคลาดเคลื่อน ±5 ที่ค่าความเชื่อมั่น 90 เปอร์เซ็นต์
19

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)

เครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือในการวิจัยส�ำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 1 ประเภท
ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวบริเวณ
เกาะเต่าโดยเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 7 ด้าน
ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึง ด้านความประทับใจ ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ด้านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น และด้านการได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจากการวิจัยที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ (Quantitative
Variable) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตารางที่ 1 แสดงศักยภาพด้านสิ่งดึงดูดใจเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้านสิ่งดึงดูดใจ
ความสวยงามของทัศนียภาพบนอ่าว
ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว
ความเป็นมิตรไมตรีของคนในท้องถิ่น
คุณค่าของธรรมชาติที่สวยงามมีเอกลักษณ์
มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ
มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจ
ขนาดพื้นที่ของอ่าวในการรองรับนักท่องเที่ยว
ความงามของชายหาด
ความงดงามของแนวปะการัง
ความขุ่นใสของน�้ำทะเล
สถานที่ที่เป็นที่เคารพ เช่น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.10
3.60
4.00
3.90
3.10
3.20
4.00
4.10
3.70
3.70
4.40
3.8

ระดับศักยภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ความคิ ด เห็ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ในภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ย 3.8 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดต่อสถานที่ที่เป็นที่เคารพ เช่น
สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.40 รองลงมาคือความสวยงามของทัศนียภาพบนอ่าวและความงามของ
ชายหาด มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.10 และความเป็นมิตรไมตรีของคนในท้องถิน่ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.00 ตามล�ำดับ
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ตารางที่ 2 แสดงศักยภาพด้านการเข้าถึง
ด้านการเข้าถึง
สามารถเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก
ป้าย/สัญลักษณ์บอกทางตลอดจนป้ายเตือนต่างๆ
ป้ายบอกทางมีความโดดเด่นและอ่านง่าย
สภาพเส้นทางของการเดินทาง
มีแผ่นพับข้อมูล
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.00
3.10
4.00
4.20
4.10
3.88

ระดับศักยภาพ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

ค่าเฉลี่ย
3.50
3.40
3.10
3.10
3.70
3.36

ระดับศักยภาพ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย
3.30
4.10
3.30
4.20
3.50

ระดับศักยภาพ
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ
สภาพเส้นทางของการเดินทาง มีค่าเฉลี่ย 4.20 ส่วนระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดหรือสิ่งที่ควรปรับปรุง คือ
ป้าย/สัญลักษณ์บอกทางตลอดจนป้ายเตือนต่างๆ มีค่าเฉลี่ย ที่ 3.10
ตารางที่ 3 แสดงศักยภาพด้านความประทับใจ
ด้านความประทับใจ
มีกิจกรรมที่ท�ำให้เพลิดเพลินกับการชมแหล่งท่องเที่ยว
รูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลาย
ความพร้อมของสาธารณูปโภคพื้นฐาน
มาตรการด้านความปลอดภัยและระบบเตือนภัย
จ�ำนวนพนักงานบริการบนอ่าวมีเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว
รวม

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบด้านความประทับใจต่อแหล่งท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดต่อการมี
จ�ำนวนพนักงานบริการบนอ่าวมีเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย 3.70 ส่วนระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา คือ ความพร้อมของสาธารณูปโภคพื้นฐาน และมาตรการด้านความปลอดภัย
และระบบเตือนภัย มีค่าเฉลี่ย 3.10
ตารางที่ 4 แสดงศักยภาพด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
มีจ�ำนวนห้องพักเพียงพอ
จ�ำนวนท่าเรือ
จ�ำนวนร้านอาหาร
จ�ำนวนเรือที่ให้บริการ
จ�ำนวนศูนย์ให้บริการแหล่งท่องเที่ยว
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ตารางที่ 4 แสดงศักยภาพด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก (ต่อ)
ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
จ�ำนวนไกด์ท้องถิิ่น
จ�ำนวนห้องพยาบาล
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.80
2.40
3.51

ระดับศักยภาพ
มาก
น้อย
มาก

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดต่อจ�ำนวนเรือ
และท่าเรือที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.20 และ 4.10 ตามล�ำดับ ส่วนระดับความคิดเห็นน้อยหรือควรปรับปรุง
คือ จ�ำนวนห้องพยาบาล มีค่าเฉลี่ย ที่ 2.40
ตารางที่ 5 แสดงศักยภาพด้านกิจกรรมของอ่าวหาดทรายรี เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้านกิจกรรม
การจัดกิจกรรมในพื้นที่มีความเหมาะสม
กิจกรรมมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว
ความคุ้มค่าของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้รับ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติบริเวณชายหาด
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.40
3.80
4.00
3.20
3.60

ระดับศักยภาพ
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย 3.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดต่อความคุ้มค่า
ของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้รับ มีค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
การท�ำลายสภาพธรรมชาติบริเวณชายหาด มีค่าเฉลี่ย ที่ 3.20
ตารางที่ 6 แสดงศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น
มีระบบการก�ำจัดขยะที่เหมาะสม
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม
ผู้ประกอบการมุ่งค�ำนึงถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน
แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
ภัยธรรมชาติก่อให้เกิดการท�ำลายสภาพแหล่งท่องเที่ยว
รวม

ค่าเฉลี่ย
3.20
3.30
3.90

ระดับศักยภาพ
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

4.10
3.10
3.52

มาก
ปานกลาง
มาก

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมและการส่วนร่วมของคนในชุมชน
ท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
มีค่าเฉลี่ย 4.10 ส่วนระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดการท�ำลายสภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย ที่ 3.10
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ตารางที่ 7 แสดงศักยภาพด้านการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ด้านการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ต้องการให้มีการสนับสนุนด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
ต้ อ งการให้ รั ฐ ส่ ง เสริ ม ประโยชน์ ต ่ อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ด้ า นเศรษฐกิ จ และ
การกระจายรายได้
ความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐในการพัฒนา
การท่องเที่ยว
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.20
3.80
3.70

ระดับศักยภาพ
มาก
มาก
มาก

4.00

มาก

3.86

มาก

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อองค์ประกอบด้านการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระดับความคิด
เห็นมากที่สุดต่อการต้องการให้มีการสนับสนุนด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 4.20
ส่วนระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดหรือควรมีการกระตุ้น คือ ต้องการให้รัฐส่งเสริมประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ มีค่าเฉลี่ย ที่ 3.70
อภิปรายผล
สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความส�ำคัญในระดับมาก ซึ่งพบว่าสิ่งที่
นักท่องเที่ยวให้ความส�ำคัญมากที่สุดคือสถานที่ที่เป็นที่เคารพ เช่น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อาจเป็นเพราะ
เกาะเต่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสจึงท�ำให้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ
เหมาะแก่ ก ารสั ก การบู ช าเพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคล นอกจากนั้ น ความสวยงามของทั ศ นี ย ภาพบนอ่ า ว
และความงามของชายหาดเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการมาท่องเที่ยวรวมถึงความเป็นมิตรไมตรี
ของคนในท้ อ งถิ่ น ที่ ท� ำ ให้ เ ป็ น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจในการท่ อ งเที่ ย วที่ ท� ำ ให้ เ กาะเต่ า มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทาง
มาท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวนมากด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความส�ำคัญในระดับ
มากเช่นเดียวกันกับด้านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว แต่หากพิจารณาจะพบว่านักท่องเที่ยวมีความรู้สึก
ถึงความสะดวกต่อเส้นทางของการเดินทางแต่สิ่งที่ควรปรับปรุงคือป้าย/สัญลักษณ์บอกทางตลอดจน
ป้ายเตือนต่างๆ ด้านความประทับใจต่อแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความส�ำคัญในระดับมาก
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกถึงการมีจ�ำนวนพนักงานบริการบนอ่าว
มีเพียงพอต่อการบริการนักท่องเที่ยวแต่สิ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อลดปัญหาความไม่ประทับใจต่อการท่องเที่ยว
คือ มาตรการด้านความปลอดภัยและระบบเตือนภัยด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยวรู้สึกได้รับ
ความสะดวกในด้ า นการมี จ� ำ นวนเรื อ และท่ า เรื อ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี จ� ำ นวนเพี ย งพอ แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น
นักท่องเที่ยวอยากให้มีการเพิ่มจ�ำนวนของสถานพยาบาลให้เพียงพอหรือเพื่อรองรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
จากนักท่องเที่ยวหรือประชาชนในท้องที่ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกถึงความคุ้มค่า
ของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวได้รับ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่านักท่องเที่ยวเกรงว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวต้อง
ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การท� ำ ลายสภาพธรรมชาติ บ ริ เวณชายหาดด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและการส่ ว นร่ ว มของคนใน
ชุมชนท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวมองว่าการมีแหล่งท่องเที่ยวกับถิ่นที่อยู่อาศัย
ของคนในท้องถิ่นคนละส่วนท�ำให้แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วและชุ ม ชนไม่ ถู ก รบกวนจากกิ จกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
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ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)

ซึ่ ง ถื อ เป็ น ข้ อ ดี ข องสิ่ ง แวดล้ อ มทางการท่ อ งเที่ ย วด้ า นการได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากจากภาครั ฐ ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้สึกต้องการให้มีการสนับสนุนด้านการตลาดและ
การประชาสั ม พั น ธ์ แต่ สิ่ ง ที่ ค วรมี ก ารพั ฒ นาคื อ ต้ อ งการให้ รั ฐ ส่ ง เสริ ม ประโยชน์ ต ่ อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
ด้านเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
ข้อเสนอแนะเพื่อท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวของเกาะเต่า และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ เกาะนางยวนที่มี
แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงถึงกัน โดยควรมีการก�ำหนดนโยบายการพัฒนาที่ถูกต้องจากการสนับสนุนให้มี
การด� ำ เนิ น การวิ จั ย และการสร้ า งความร่ ว มมื อ อย่ า งแท้ จ ริ ง ระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และส่วนกลาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการน�ำแผนพัฒนาพื้นที่มาปฏิบัติร่วมกันได้อย่างถูกต้อง
2. ควรศึกษาในกรณีของขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงการจัดท�ำการประเมิน
ผลกระทบในแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น
จุดเด่นของเกาะเต่า ได้แก่ ปะการัง คงสมบูรณ์ซึ่งหากไม่มีการศึกษาอาจเกิดความเสี่ยงสูงต่อการถูกท�ำลาย
จากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวในอนาคต
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