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บทคดัย่อ 
 การคน้ควา้อสิระครัง้นี้ มวีตัถุประสงค1์) เพื่อศกึษาบรบิทการท่องเทีย่วของชุมชนทะเลน้อย จงัหวดั
พทัลุง 2) เพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาการท่องเทีย่วชุมชนทะเลน้อย จงัหวดัพทัลุง 3) เพื่อ
น าเสนอแนวทางการพฒันาชุมชนทะเลน้อย จงัหวดัพทัลุงต่อการท่องเทีย่ววถิชีุมชนอย่างยัง่ยนื  
 ผลการศกึษาความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วต่อแนวทางการพฒันาชุมชนทะเลน้อย จงัหวดัพทัลุง ต่อ
การท่องเทีย่วแนววถิชีุมชนยัง่ยนื พบว่า นกัท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการท่องเทีย่วในภาพรวมทุก
ดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅=3.06 S.D.= .623) เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า มคีวามพงึพอใจดา้นกจิกรรม
และนิทรรศการมากทีส่ดุ ( ̅=3.37 S.D.= .775) รองลงมาตามล าดบั คอื ดา้นแหล่งท่องเทีย่ว( ̅=3.19 S.D.= 
.613)  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกและทีพ่กั ( ̅=3.16 S.D.= .669) ดา้นการเขา้ถงึและการเดนิทาง ( ̅=3.04 
S.D.= .760) และดา้นการใหบ้รกิารอื่นๆของแหล่งท่องเทีย่ว ( ̅=2.96 S.D.= .665) ส่วนความพงึพอใจน้อย
ทีส่ดุ คอื ดา้นแพค็เกจทีม่ใีหบ้รกิาร( ̅=2.56 S.D.= .769)  
 ผลการศกึษาจากการสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการท่องเทีย่วทะเล
น้อยสามารถแบ่งตามรายด้านไดด้งันี้  3.1) ด้านความเสื่อมโทรมในพื้นที่เพราะมกีารรุกล ้าพื้นที่อุทยานเพื่อ
การท ากนิสง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในทะเลน้อย ปัญหาการตืน้เขนิของทะเลน้อย รวมทัง้ปัญหาภูมทิศัน์ที่
ไม่ไดร้บัการดแูล 3.2) ดา้นการประชาสมัพนัธข์อ้มลูแหล่งท่องเทีย่วยงัไม่ชดัเจน ท าใหน้ักท่องเทีย่วเกดิความ
ไม่ประทบัใจ การประชาสมัพนัธ์ควรมีรายละเอียดครบถ้วนและทันสมยัครอบคลุมเรื่องการเดินทางและ
กจิกรรมการท่องเที่ยวในพื้นทีชุ่มชนทะเลน้อย 3.3) ดา้นการเดนิทางและเขา้ถึงการท่องเที่ยวซึง่พทัลุงยงัมี
ปัญหาขอ้จ ากดัเรื่องการขนส่งมวลชนหรอืรถโดยสารสาธารณะทีม่ไีม่เพยีงพอและครอบคลุมพืน้ทีเ่มื่อเทยีบ
กบัจ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ 3.4) ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ทีย่งัมปัีญหาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
โดยมไีม่เพยีงพอต่อความต้องการของนักท่องเทีย่วซึง่เป็นปัญหาจากการขาดการสนับสนุนงบประมาณและ
เกีย่วขอ้งกบัขอ้จ ากดัดา้นนโยบายของทางภาครฐั 4) แนวทางการพฒันา พบว่า ควรมกีารร่วมมอืกนัทุกภาค
ส่วนทัง้ภาครฐั ผูป้ระกอบการและคนในชุมชนโดยเฉพาะภาครฐัต้องเขา้มาดูแลอย่างจรงิจงัในการปรบัปรุง
ขอ้จ ากดัต่างๆ ทัง้ดา้นนโยบาย ดา้นงบประมาณ โดยควรมกีารเตรยีมความพรอ้มในการรองรบันกัทอ่งเทีย่วที่
มจี านวนเพิม่มากขึน้ เช่น ไฟสอ่งสว่างบนถนน ป้ายบอกทาง สถานทีจ่อดรถ หอ้งน ้าสาธารณะหรอืแมแ้ต่เรื่อง
ระบบขนสง่มวลชนทีค่วรมเีพิม่ขึน้และครอบคลุมทุกพืน้ทีก่ารท่องเทีย่ว 
_________________________________________ 
 *บทความนี้เรยีบเรยีงจากวทิยานิพนธเ์รื่องแนวทางการพฒันาชุมชนทะเลน้อย จงัหวดัพทัลุง ต่อ
การท่องเทีย่ววถิชีุมชุนยัง่ยนื 
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หมายเหตุ : ค าส าคญั (Key words) (1)ชุมชนทะเลน้อย (2) แนวทางกรพฒันา (3) การท่องเทีย่ววถิชีุมชน
อย่างยัง่ยนื 

ABSTRACT 
 The Independent research in the topic of Guidelines on sustainable livelihoods tourism 
development thalenoi Community, Phattalung Province contain the purpose as follows; 1) Study the 
context of the livelihoods tourism in thalenoi Community, Phattalung Province. 2) Study the Barriers 
of livelihoods tourism development in thalenoi Community, Phattalung Province. 3) Make Guidelines 
on sustainable livelihoods tourism development thalenoi Community, Phattalung Province.  
 The Tourist’s satisfaction of Guidelines on sustainable livelihoods tourism development 
thalenoi Community, Phattalung Province are at moderate level ( ̅=3.06 S.D.= .623) . The result in 
each aspect as follows, Satisfaction of activity and exhibition was at the highest level ( ̅=3.37 S.D.= 
.775) , Next below is the tourism place ( ̅=3.19 S.D.= .613) . Facility and accommodation ( ̅=3.16 
S.D.= .669), Accessible and Transportation ( ̅=3.04 S.D.= .760) and Additional service ( ̅=2.96 
S.D.= .665), The lowest is tour package ( ̅=2.56 S.D.= .769) 
 Result of guided interviews (Semi-Structured) as follows; 1) Tourism in the present day was 
extremely changed not only development of tourism place, but also the increasing of the number of 
tourist. 2) Policy of local community that keep unique from the original can attracted interesting from 
tourist. 3) Barriers of livelihoods tourism development in thalenoi Community was split to 2 aspect as 
follows, 3.1) Decadence of the area from offend natural place for make benefit and Ignorant of 
natural development. 3.2) Accessible of public relations is not enough to make a perception of target 
group. 3.3) Public Transportation are not enough for demand of tourists and there is not clearly 
transport information. 3.4) Infrastructure are not suitable for tourists, because of never support from 
government.  4) Guidelines on sustainable livelihoods tourism development thalenoi Community, 
Phattalung Province the result found that it should be cooperated by government, entrepreneur and 
Local Community, especially government should realist for the important of develop factor to 
increase a number of tourism such as develop infrastructure, approve development budget for 
thalenoi Community and set up strategy of development. 
บทน า 
 ปัจจุบนัพบว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกจิของประเทศไทย 
เพราะเป็นอุตสาหกรรมทีส่ามารถเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง แมป้ระเทศไทยต้องประสบกบัปัญหาความแน่นอน
ทางการเมืองแต่การท่องเที่ยวภายในประเทศก็มีการเติบโตขึ้นอย่างเป็นที่น่าพอใจในแง่ของพฤติกรรม
นกัท่องเทีย่วถอืว่ามกีารเปลีย่นแปลงในภาพรวมเป็นไปทางบวก ทัง้นี้รฐับาลไดม้นีโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ท่องเที่ยวที่มคีวามส าคญัในการผลกัดนัการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลายประการ เช่น การพฒันาการ
ท่องเทีย่วคุณภาพ การกระจายรายไดจ้ากการท่องเทีย่วสู่ทอ้งถิ่น การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างเป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม และการยกระดบัภาพลกัษณ์ของการท่องเทีย่วไทยในสายตานักท่องเทีย่วทัว่โลกรวมถงึการใช้



ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศในการส่งเสรมิการท่องเที่ยวตามแนวคดิ "ประเทศไทย 4.0 (Thailand 
4.0)" ซึง่ประกาศใหปี้พ.ศ. 2558 เป็นปี "การท่องเทีย่ววถิไีทย (2015 Discover Thainess)" (กระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกฬีา, 2561) 
 ทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน ้าจดืทีม่ชีื่อเสยีงทางภาคใต้ได้รบัการประกาศใหเ้ป็นพื้นทีชุ่่มน ้าแห่งแรก
ของประเทศไทย นกัท่องเทีย่วนิยมเดนิทางมาพกัผ่อนรมิทะเลสาบล่องเรอืออกไปดูควายน ้า ชมทะเลบวัแดง 
และดนูกน ้านานาชนิด ซึง่มคีวามสวยงามไม่แพท้ีอ่ื่น ทะเลน้อยหรอือุทยานนกน ้าทะเลน้อยเป็นพืน้ทีส่่วนหนึ่ง
ของเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลน้อย ตัง้อยู่ในพืน้ทีห่ลายจงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัสงขลา และจงัหวดั
นครศรธีรรมราช มพีื้นที่ประมาณ 285,625 ไร่ โดยทางฝัง่ตะวนัออกของทะเลน้อยเป็นที่ตัง้บ้านเรอืนของ
ชุมชนประมาณ 2,000  ครวัเรอืน ส่วนทางฝัง่ตะวนัออก ฝัง่เหนือ และฝัง่ใต้ เป็นป่าพรุและพงหญ้า จุดเด่น
ของการมาเที่ยวทะเลน้อย คอื การมาล่องเรอืชมทะเลบวัแดงหรอืทะเลบวัสายซึง่จะบานในช่วงเชา้ โดยเริม่
บานตัง้แต่กลางเดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึเดอืนเมษายน อกีไฮไลทข์องทะเลน้อย คอื การมาดูนกหลากหลายสาย
พนัธก์ว่า 287 ชนิด อาท ินกอโีก ้นกกุลา นกกาบบวั นกกระสานวล นกกระเตน็ นกกระสาแดง เป็นต้น ซึง่จะ    
ชุกชุมทีส่ดุในช่วงเดอืนมกราคมถงึเดอืนเมษายน (โกวทิย ์เหมอืนสงัข,์ 2557) 
 แม้ทะเลน้อยจะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและปัจจุบนัจะมปีรมิาณนักท่องเที่ยวเพิม่มากขึน้ทัง้
ชาวไทยและชาวต่างชาต ิแต่นบัว่ายงัขาดการประชาสมัพนัธท์ีเ่ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายอย่างแทจ้รงิ และขาดการ
ประสานงานระหว่างภาคชุมชนกบัภาคเอกชนในด้านการส่งเสรมิกจิกรรมการท่องเที่ยว การใหบ้รกิารดา้น
การท่องเทีย่วและทีพ่กัยงัไม่เป็นมอือาชพี รวมทัง้มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิปัญหาสิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรมในอนาคต
และวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ปัญหาดังกล่าวล้วนส่งผลต่อ
สภาพแวดลอ้มในการท่องเทีย่ว ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาสภาพปัจจุบนัของพืน้ทีเ่พื่อจะทราบถงึปัญหาและ
อุปสรรคน าไปสู่การเสนอแนวทางการพฒันาชุมชนทะเลน้อยและเป็นแนวทางการท่องเทีย่ววถิีชุมชนอย่าง
ยัง่ยนื เพื่อใหก้ารบรกิารต่าง ๆ ในพืน้ที่มคีวามเหมาะสมตามขดีความสามารถในการรองรบัการพฒันาการ
ท่องเทีย่วโดยทีป่ระชาชนในทอ้งถิน่ไดร้บัประโยชน์จากการท่องเทีย่วอย่างแทจ้รงิและยัง่ยนืโดยไม่ตอ้งท าลาย
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและหนัมาใหบ้รกิารนักท่องเทีย่วแนวอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละวถิชีุมชนดงัเดมิไว ้เช่น 
การประดษิฐศ์ลิปหตัถกรรม การแปรรูปอาหารจากภูมปัิญญาทอ้งถิน่ จนเกดิความหวงแหนในวถิชีุมชนและ
การมคีวามตอ้งการมสีว่นร่วมในการจดัการการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืต่อไป 
ค าถามการวิจยั 
 1. สภาพทัว่ไปของการท่องเทีย่วชุมชนทะเลน้อยเป็นอย่างไร 
 2. ปัญหาการท่องเทีย่วของชุมชนทะเลน้อยมอีะไรบา้ง 
 3. แนวทางการพฒันาชุมชนทะเลน้อย จงัหวดัพทัลุงต่อการท่องเทีย่ววถิชีุมชนอย่างยัง่ยนืควรเป็น
อย่างไร 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาบรบิทการท่องเทีย่วของชุมชนทะเลน้อย จงัหวดัพทัลุง 
 2. เพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาการท่องเทีย่วชุมชนทะเลน้อย จงัหวดัพทัลุง 
 3. เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนทะเลน้อย จังหวัดพัทลุงต่อการท่องเที่ยววิถีชุมชน
 อย่างยัง่ยนื 
 
 



ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ขอบเขตด้านพื้นท่ี ชุมชนทะเลน้อย ประกอบด้วยพื้นที่ต าบลพนางตุงและต าบล ทะเลน้อย 
อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศกึษาขอ้มูลเชงิคุณภาพ ในดา้นบรบิทการท่องเทีย่วชุมชนทะเลน้อยและ
อุปสรรคของการท่องเที่ยวชุมชนทะเลน้อย เพื่อหาแนวทางในการพฒันาการท่องเที่ยวชุมชนทะเลน้อย 
จงัหวดัพทัลุงต่อการท่องเทีย่ววถิชีุมชนอย่างยัง่ยนื 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561 -  มกราคม พ.ศ. 2562 
 4. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่าง คอื นักท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมา
ท่องเทีย่วชุมชนทะเลน้อย จ านวน 400 คน และผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในการจดัการการท่องเทีย่วชุมชนทะเล
น้อย จงัหวดัพทัลุง 3 คน 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการแหล่งท่องเทีย่วชุมชนตามต่อวถิชีุมชนอย่างยัง่ยนื 
 2. ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหาการท่องเทีย่วของชุมชนทะเลน้อย จงัหวดัพทัลุง 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
 นักพฒันาการท่องเทีย่วจากองค์การท่องเทีย่วโลก (World Tourism Organization: WTO) และ
สมาคมส่งเสรมิการท่องเทีย่วภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (Pacific Asia Travel Association: PATA ) ไดม้กีารคดิ
รปูแบบการบรกิารทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัการจดัการทรพัยากรการท่องเทีย่วในแต่ละทอ้งถิน่ เพื่อใหเ้ป็นการ
พฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (Sustainable Tourism Development) โดยใชห้ลกัแนวคดิการพฒันาการ
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืตามแผนปฏบิตักิาร 21 หรอื Agenda 21 ทีม่สีว่นผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาการท่องเทีย่ว
อย่างยัง่ยนื อกีทัง้ยงัมคีวามหมายรวมถงึการพฒันาทีมุ่่งไปในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม
ในขณะทีชุ่มชนกม็สีว่นร่วมและไดร้บัผลประโยชน์จากการท่องเทีย่วอย่างเท่าเทยีมกนั 
  

ความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวในการพฒันาชุมชนทะเลนอ้ย
ต่อการท่องเท่ียววถีิชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
1. ดา้นแหล่งท่องเท่ียว  2. การเขา้ถึงและการเดินทาง 
3. ส่ิงอ านวยความสะดวกและท่ีพกั 4. กิจกรรมนิทรรศการ 
5. แพค็เก็จท่ีมีใหบ้ริการและตวักลางเช่ือมโยง 
6. การใหบ้ริการของแหล่งท่องเท่ียว 

แนวทางการพฒันาชุมชน
ทะเลนอ้ยต่อการท่องเท่ียว 

วถีิชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
 

นโยบายและการด าเนินการบริหาร 
1. ภาครัฐ  2. ภาคเอกชน  3. ชุมชนทอ้งถ่ิน 



ความหมายของการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
องคก์ารท่องเทีย่วโลก (WTO) ไดก้ าหนดหลกัการของการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืไวต้ัง้แต่ พ.ศ. 2531 

ว่าลกัษณะการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนนัน้ “ได้รบัการคาดหมายให้น าไปสู่การจดัการทรพัยากรทัง้มวล ด้วย
วถิีทางที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสุนทรยีภาพ ในขณะเดยีวกนักย็งัคงซึ่ง  
บรณูภาพทางวฒันธรรม ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบต่าง ๆทีเ่อือ้ต่อชวีติ” เพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนื
ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (2539) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การท่องเทีย่วทีม่เีป้าหมายทีส่ าคญัใน
การพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยค านึงถงึความสามารถของธรรมชาต ิขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและวถิี
ชวีติชุมชุนทีม่ต่ีอการจดัการท่องเทีย่ว โดยเน้นใหชุ้มชนมสีว่นร่วมในการจดัการ  

หลกัการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน (Sustainable Tourism) 
การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (Sustainable Tourism) มหีลกัการทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

(Sustainable Development) ซึง่เป็นกระแสความคดิหลกัของโลกในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่่านมาและไดร้บัความ
สนับสนุนจากคณะกรรมาธิการว่าด้วยเรื่องการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Commission on Sustainable 
Development) ขององคก์ารสหประชาชาต ิซึง่หลกัการโดยทัว่ไปของการพฒันาอย่างยัง่ยนืคอื จะต้องมกีาร
รกัษาและใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างเหมาะสม เพื่อใหม้นุษยส์ามารถใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตไิด้
อย่างยาวนานและให้ผลประโยชน์ต่อชุมชน โดยหลักการนี้สามารถน าจุดเด่นที่ส าคญัมาปรับใช้กับการ
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืไดด้งันี้ 

1) ตอ้งดแูลรกัษาทรพัยากรการท่องเทีย่วอย่างมปีระสทิธภิาพ ค านึงถงึประโยชน์ทาง
ธรรมชาต ิและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
 2) ลดการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างสิน้เปลอืง และลดปรมิาณของเสยีสิง่ปฏกิลูทีเ่ป็น
อนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม 

3) สง่เสรมิคุณค่าทางทรพัยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรมทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์แก่ชมุชน 
รวมถงึการกระจายรายไดจ้าการร่วมกนัจดัการ และการใหบ้รกิารการท่องเที่ยว 

4) ร่วมกนัปรกึษากบัองค์กรอื่นๆ เพื่อวางแผนการพฒันาการท่องเทีย่วชุมชนในทอ้งถิ่น 
และเพิม่คุณค่าใหแ้ก่การท่องเทีย่ว 

5) มกีารสง่เสรมิกจิกรรม สรา้งเครอืข่ายเพื่อเผยแพร่แนวคดิและสรา้งความรูเ้กีย่วกบัการ
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืออกไปสูส่าธารณชน เช่น การประชาสมัพนัธ ์การตลาด เป็นตน้ 
ข้อมูลทะเลน้อย 

 ทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน ้าจดื ตัง้อยู่ในต าบลพนางตุงและต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จงัหวดั
พทัลุง มีคลองนางเรยีมยาว 2 กโิลเมตร เชื่อมระหว่างทะเลน้อยกบัทะเลสาบสงขลา ทะเลน้อยได้รบัการ
ประกาศเป็นเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลน้อยแต่ประชาชนมกัเรยีกกนัว่า "อุทยานนกน ้าทะเลน้อย" ซึง่นับเป็นเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืช กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดว้ยความอุดมสมบรูณ์ของพืน้ที ่ความหลากหลายทางชวีภาพของทะเล
น้อย ท าใหพ้ืน้ที ่"พรุควนขีเ้สีย้น" ของทะเลน้อยไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นเขตพืน้ทีชุ่่มน ้าโลก หรอื "แรมซาร์
ไซด"์ (Ramsar Site) แห่งแรกในเมอืงไทย เมื่อวนัที ่13 กนัยายน พ.ศ. 2541 ทะเลน้อยเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวาม
หลากหลายทางชวีภาพมาก ทัง้ระบบนิเวศ สตัวป่์า สตัวน์ ้า พรรณพชื โดยเฉพาะนกทีม่อียู่เป็นจ านวนมาก 



จุดเด่นทีน่่าสนใจของทะเลน้อย คอื การล่องเรอืชมนก ชมบงึบวั ชมววิยอขนาดใหญ่ และทะเลน้อยยงัมไีฮไลท์
อนัโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ คอื "ควายน ้า" อนัที่จรงิเป็นควายบ้านของชาวบา้นหากแต่ควายน ้าเป็นควายที่
สามารถปรบัตวัไปตามแหล่งอาหารของมนั คอื เมื่อน ้าในทะเลสาบทะเลน้อยลดต ่าไปจนถงึแหง้ในบางช่วงจน
มสีนัดอนพืน้ดนิโผล่ มทีุ่งหญา้ขึน้ควายจะขึน้มาและเลม็หญา้กนิบนบก แต่เมื่อยามหน้าน ้าทะเลน้อยมปีรมิาณ
สงูท่วมทุ่งหญา้ท่วมแหล่งหากนิของควาย เจา้ควายพวกนี้กจ็ะปรบัตวัเปลีย่นมากนิพชืน ้าอย่างสายบวั ใบบวั 
หรอืสาหร่ายแทน โดยมนัจะพรอ้มใจกนัลงไปหากนิภายในน ้าท าใหค้นเรยีกมนัว่า "ควายน ้า"  
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ณัฎฐณิชา หมื่นหนู (2555) ไดศ้กึษาการมสี่วนร่วมของชุมชนทะเลน้อย ใน
การพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมสี่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน 
เทศบาลต าบลทะเลน้อยและเทศบาลต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง ผลการศกึษาพบว่า การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืทัง้ 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเมื่อ
พจิารณารายดา้น พบว่าด้านทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื การมสี่วนร่วม ด้านการรบัผลประโยชน์รองลงมา คอื 
การมสี่วนร่วมด้านการปฏบิตัิกจิกรรมและการมสี่วนร่วมด้านการคน้หาปัญหาสาเหตุของปัญหา การมสี่วน
ร่วมด้านการติดตามและประเมินผล การมสี่วนร่วมด้านการวางแผน การเปรยีบเทียบ การมสี่วนร่วมของ
ชุมชนในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืของเทศบาลต าบลทะเลน้อยและเทศบาลต าบลพนางตุง อ าเภอ
ควนขนุน จงัหวดัพทัลุง พบว่า ประชาชนทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืนมสี่วนร่วม
ในการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยเป็นการศกึษาในรูปแบบการวจิยัเชงิ
คุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีค่รบถ้วนสมบูรณ์ในการศกึษาแนวทางการพฒันาชุมชน
ทะเลน้อยจงัหวดัพทัลุงต่อการท่องเทีย่ววถิชีุมชนอย่างยัง่ยนื จงึมขี ัน้ตอนและวธิกีารด าเนินงานวจิยัดงันี้ 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบั
การพฒันาชุมชนทะเลน้อยจงัหวดัพทัลุงต่อการท่องเที่ยววถิชีุมชนอย่างยัง่ยนื และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดนิทางมาท่องเทีย่วในชุมชนทะเลน้อย 
   1) กลุ่มตวัอย่างในการสมัภาษณ์ คอื ผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้ง (Stakeholder) กบัการพฒันา
ชุมชนทะเลน้อยจงัหวดัพทัลุงต่อการท่องเทีย่ววถิชีุมชนอย่างยัง่ยนื ได้แก่ เจา้หน้าทีข่องรฐั ผูป้ระกอบการ
และผู้น าชุมชนทะเลน้อย การเลอืกกลุ่มตวัอย่างในการสมัภาษณ์ ผู้วจิยัใช้การสุ่มตวัอย่างโดยวธิเีจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเลอืกผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการพฒันาชุมชนทะเลน้อยต่อการท่องเทีย่ววถิชีุมชน
อย่างยัง่ยนื จ านวน 3 ท่าน  
  2) กลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม ผู้วจิยัได้ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
วธิกีารค านวณตามสูตรของ Cochran (1997) (นคร เสรรีกัษ์ และภรณี ดรีาษฎร์วเิศษ , 2555) จากการ
ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จะไดก้ลุ่มนักท่องเทีย่วทีใ่ชใ้นการวจิยัทัง้สิน้จ านวน 384 คน ดงันัน้การวจิยั
ครัง้นี้ผูว้จิยัจะใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของงานวจิยันี้ คือ แบบสมัภาษณ์ ( In-depth Interview) และ 
แบบสอบถาม (Questionnaire)  



 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 
 1. ท าการสมัภาษณ์ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งโดยใหเ้กดิประโยชน์ต่อการวจิยัมากทีสุ่ด แลว้ท าการสรุปแบบ
สมัภาษณ์ ซึง่น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์เพื่อน าเสนอขอ้มลูทีไ่ดเ้ป็นรายงานวจิยั 
 2. ด าเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม โดยใชแ้บบสอบถามส ารวจความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่ว
ชาวไทยทีเ่ดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วชุมชนทะเลน้อยจงัหวดัพทัลุง ตามทีผู่ว้ ิจยัก าหนดไวจ้ านวน 400 ชุด  
 การวิเคราะหข์้อมูล  
 1. ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์พรอ้มกบัตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล โดยท าการ
วเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) จดัหมวดหมู่ประเดน็ทีศ่กึษา และท าการสงัเคราะหข์อ้มูล ซึง่ผูว้จิยัได้
น าเสนอผลการศกึษาในรปูแบบพรรณนา (Descriptive) 
 2.  การวเิคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถาม เมื่อรวบรวมแบบสอบถามแลว้จะมกีารน าขอ้มูลที่ไดม้า
แปลงเป็นรหสัตวัเลข (Coding) และบนัทกึลงคอมพวิเตอรด์ว้ยโปรแกรมทางสถติ ิเพื่อวเิคราะหข์อ้มลูต่อไปนี้ 
  2.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน น าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ 
(Percentage) 
  2.2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัด้านการพฒันาชุมชนต่อการท่องเที่ยวชุมชนทะเลน้อย น าผลที่ได้มา
วเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 
ผลการวิจยั 

 การวเิคราะหค์วามคดิเหน็การจดัการการท่องเทีย่วในแต่ละดา้นของนักท่องเทีย่วต่อแนว
ทางการพฒันาการท่องเทีย่วชุมชนทะเลน้อย จงัหวดัพทัลุง พบว่า นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจในภาพรวม
ทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅ = 3.06 S.D. = .623)  เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ความพงึพอใจดา้น
กจิกรรมและนิทรรศการมากทีส่ดุ ( ̅ = 3.37 S.D. = .775)อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมา คอื ความพงึพอใจ
ดา้นแหล่งท่องเทีย่ว( ̅ =3.19 S.D.= .613) อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกและทีพ่กั ( ̅ = 
3.16 S.D. = .669) อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการเขา้ถงึและการเดนิทาง ( ̅ = 3.04 S.D. = .760) อยู่ใน
ระดบัปานกลางและดา้นการใหบ้รกิารอื่นๆของแหล่งท่องเทีย่ว ( ̅ = 2.96 S.D. = .665) และความพงึพอใจ
ดา้นสว่นในดา้นแพค็เกจทีม่ใีหบ้รกิารน้อยทีส่ดุ( ̅ = 2.56 S.D. = .769) อยู่ในระดบัน้อย 
 1) สภาพทัว่ไปของทะเลน้อย จงัหวดัพทัลุง จากการศกึษา พบว่า การท่องเที่ยวในปัจจุบนัมี
ความแตกต่างไปจากอดตีค่อนขา้งสงูทัง้ในดา้นของสถานทีท่่องเทีย่วทีม่กีารพฒันามากขึน้ กลุ่มนักท่องเทีย่ว
เพิ่มมากขึ้นจากเดิมเป็นการท่องเที่ยวแค่ในกลุ่มของประชาชนในจงัหวดัพทัลุงและประชาชนในจงัหวัด
ใกลเ้คยีงเท่านัน้ แต่ปัจจุบนัมนีักท่องเทีย่วเดนิทางมาจากทัว่ประเทศ ท าใหม้รีายไดห้มุนเวยีนในชุมชนมาก
ขึน้ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยงัคงวถิชีวีติชุมชนแบบดัง้เดมิไว้ ไม่ว่าจะเป็นอาชพีหตัถกรรมการจกัสานกระจูด 
การท าประมงหาปลา เลีย้งสตัว ์เป็นตน้ 
 2) ปัญหาหรืออุปสรรคในการท่องเท่ียวของชุมชนทะเลน้อย จงัหวดัพทัลุง จากการศกึษา 
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการท่องเทีย่วทะเลน้อยสามารถแบ่งตามรายดา้นไดด้งันี้ 
  2.1 ดา้นความเสื่อมโทรมในพื้นที่ พบว่า มกีารรุกล ้าพื้นที่อุทยานเพื่อการท ากนิส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศน์ในทะเลน้อย ปัญหาการตืน้เขนิของทะเลน้อยเนื่องจากมผีกัตบและตะกอนดนิมาทบัถม 



ส่งผลใหไ้ม่มบีวัแดงและกระทบต่อการถ่ายเทของน ้า รวมทัง้ปัญหาภูมทิศัน์บรเิวณหน้าอุทยานเขตห้ามล่า
สตัวป่์านกน ้าทะเลน้อยทีไ่ม่ไดร้บัการดูแลและปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกลมกลนืกบัธรรมชาต ิและปัญหาขยะที่
เพิม่มากขึน้ตามจ านวนนกัท่องเทีย่ว ยงัไม่มกีารจดัการทีเ่ป็นระบบเท่าทีค่วร 
  2.2 ดา้นการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่ว พบว่า การประชาสมัพนัธผ์่านแผ่นพบั ใบปลวิ 
ยงัไม่แพร่หลายเท่าทีค่วร ขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่วยงัไม่ชดัเจน ท าใหน้ักท่องเทีย่วเกดิความไม่ประทบัใจ ควรมี
การประชาสมัพนัธร์ายละเอยีดเพิม่มากขึน้โดยใหข้อ้มลูนักท่องเทีย่วเรื่องวธิกีารเดนิทางมาจงัหวดัพทัลุงและ
กจิกรรมทีน่่าสนใจว่ามกีจิกรรมใดบา้งขอ้มลูทีใ่ชป้ระชาสมัพนัธค์วรมคีวามครบถว้นและทนัสมยั  
  2.3 ดา้นการเดนิทางและเขา้ถงึการท่องเทีย่ว พบว่า พทัลุงยงัมปัีญหาขอ้จ ากดัเรื่องการ
ขนส่งมวลชนหรือรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งยังมีไม่เพียงพอและครอบคลุมพื้นที่เมื่อเทียบกับจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้ บางเสน้ทาง อกีทัง้ยงัขาดข้อมูลแผ่นพบัแผนที่โปรแกรมการเดินทางไปยงัสถานที่
ท่องเทีย่วแต่ละจุดในชมุชนชนทะเลน้อยหรอื จงัหวดัพทัลุง เพื่อท าใหน้กัท่องเทีย่วทราบว่าจะตอ้งไปเทีย่วตรง
จุดไหนบา้ง 
  2.4 สิง่อ านวยความสะดวก พบว่า ยงัมปัีญหาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ ทีม่ไีม่เพยีงพอต่อความต้องการของนกัท่องเทีย่ว เช่น ไฟถนนยงัไม่ครอบคลุมทุกพืน้ที ่สถานที่
จอดรถมไีม่เพยีงพอ หอ้งน ้าสาธารณะมจี านวนน้อยและไม่สะอาด ตู้เอทเีอม็ เป็นต้น ซึง่เป็นปัญหาขาดการ
สนบัสนุนงบประมาณจากภาครฐั 

3) แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนทะเลน้อย จงัหวดัพทัลุง จากการศกึษา พบว่า 
ควรเริม่จากการใหข้อ้มูลพืน้ฐานดา้นการท่องเทีย่วแก่นักท่องเทีย่วเพื่อใหท้ราบถงึกฎระเบยีบ ขอ้หา้มต่างๆ 
และประชาสมัพนัธข์อความร่วมมอืดา้นการรกัษาความสะอาด การสรา้งจติส านึกทีด่แีละหวงแหนธรรมชาติ
และสถานทีท่่องเทีย่วทัง้แก่คนในชุมชนและนักท่องเทีย่วเพื่อให้เกดิการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์และยัง่ยนื และ
ควรมโีครงการการปรบัภูมทิศัน์รมิทะเลน้อยใหเ้หมาะสมและกลมกลนืกบัธรรมชาต ิเช่น โครงการก าจดัผกัตบ 
โครงการรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดขยะ เป็นต้น ต้องมกีารร่วมมืออย่างจริงจงักนัทุกภาคส่วน โดย
ภาครฐัต้องเขา้มาดูแลอย่างจรงิจงัในการปรบัปรุงขอ้จ ากดัต่างๆ เช่น เรื่องไฟถนน เรื่องป้ายบอกทาง เรื่อง
สถานทีจ่อดรถหรอืแมแ้ต่เรื่องระบบขนสง่มวลชนทีค่วรมเีพิม่ขึน้และครอบคลุมพืน้ที่ 
อภิปรายผล 
 จากการศกึษาแนวทางการพฒันาชุมชนทะเลน้อย จงัหวดัพทัลุง ต่อการท่องเทีย่ววถิชีุมชนอย่าง
ยัง่ยนื ผลจากการศกึษาสามารถอภปิรายผลได ้ดงันี้  
 1. สภาพทัว่ไปของการท่องเท่ียวชุมชนทะเลน้อย 
 ผลจากการศกึษา สภาพทัว่ไปของชุมชนทะเลน้อยพบว่า การท่องเทีย่วในปัจจุบนัมคีวามแตกต่าง
ไปจากอดตีค่อนขา้งสงูทัง้ในดา้นของสถานทีท่่องเทีย่วทีม่กีารพฒันามากขึน้ กลุ่มนกัท่องเทีย่วเพิม่มากขึน้แต่
ยงัขาดเรื่องการบรหิารจดัการด้านพื้นที่ที่เหมาะสมท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเรว็ ซึ่งสอ
คลอ้งกบัการศกึษาของ โกวทิย ์เหมอืนสงัข ์(2557) ไดศ้กึษาเรื่องแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วแบบมสีว่น
ร่วม กรณีศกึษา : อุทยานนกน ้าทะเลน้อย พบว่า จากการขยายตวัอย่างต่อเนื่องของการท่องเทีย่วอุทยานนก
น ้าทะเลน้อยที่ขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชดิ ขาดการบริหารจดัการและประเมินศกัยภาพด้านพื้นที่ที่
เหมาะสม ส่งผลต่อทศันียภาพและสภาพแวดลอ้มที่เสื่อมโทรมลอย่างรวดเรว็ซึ่งสอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์
ที่ว่า “……….มกีารรุกล ้าพื้นที่อุทยานมากขึน้ เมื่อก่อนทะเลน้อยของเราเป็นแค่สะพานไม้ที่ยื่นไปในทะเล
ตอนนี้มีการถมที่ เข้าไปท าเป็นสะพาน มีการบุกรุกที่เพื่อท ากินเยอะขึน้เนื่องจากชาวบ้านยงัคงท าอาชีพ



เกษตรกร” (ผูป้ระกอบการ ,2562)  และยงัมคีวามสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ณัฎฐนิชา หมื่นหนู (2555) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนทะเลน้อยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พบว่า สภาพการ
ท่องเทีย่วทะเลน้อยในปัจจุบนัมกีารท าลายธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มท าใหส้ภาพแวดลอ้มเสื่อมโทรมลงอย่าง
รวดเรว็ และสอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ทีว่่า “..........พอมนีกัท่องเทีย่วมาเทีย่วเยอะ ขยะกเ็ยอะขึน้ การจดัการ
ขยะยงัไม่ดเีท่าทีค่วร บางทรีา้นคา้หรอืผูป้ระกอบการไม่ไดช้่วยกนัดแูลรกัษาความสะอาด และยงัมนี ้าเสยีจาก
รา้นอาหารและทีพ่กัไหลลงสูท่ะเลน้อย ส่งผลใหน้ ้าไม่สะอาดมผีลกระทบกบัสตัวต่์างๆ ในพืน้ที่ ” (ผูน้ าชุมชน, 
2562) 

2. ปัญหาการท่องเท่ียวของชุมชนทะเลน้อย 
  2.1 ดา้นความสิง่ดงึดูดใจของแหล่งท่องเทีย่ว พบว่า มกีารรุกล ้าพืน้ทีอุ่ทยานเพื่อการท ากนิส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศน์ในทะเลน้อย ปัญหาการตืน้เขนิของทะเลน้อยเนื่องจากมผีกัตบและตะกอนดนิมาทบัถม 
ส่งผลใหไ้ม่มบีวัแดงและกระทบต่อการถ่ายเทของน ้า รวมทัง้ปัญหาภูมทิศัน์บรเิวณหน้าอุทยานเขตห้ามล่า
สตัวป่์านกน ้าทะเลน้อยทีไ่ม่ไดร้บัการดูแลและปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกลมกลนืกบัธรรมชาต ิและปัญหาขยะที่
เพิม่มากขึน้ตามจ านวนนักท่องเทีย่ว ยงัไม่มกีารจดัการทีเ่ป็นระบบเท่าทีค่วร  ซึง่สอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์
ทีว่่า “..........ภูมทิศัน์ของทะเลน้อยอาจจะตอ้งมกีารดแูลเพิม่ขึน้ปัญหาคอื พืน้ทีม่นัตดิ 2 เทศบาลต าบล ทัง้ 2 
เทศบาลต าลบอาจจะต้องอาจจบัมอืร่วมกนัแกปั้ญหาตรงนี้ ตอนนี้ขยะกเ็พิม่มากขึน้ อกีอย่างพอหลงัจากฤดู
ฝนน ้าจะพดักกมา จะมวีชัพชืเตม็มากองอยู่ บวักจ็ะไม่ค่อยม ีเรากจ็ะมกีารระดมจติอาสามาขนต้นกกกนั บาง
ปีกม็กีารลากผกัตบมงีบประมาณลงมาแก้ไขปรบัปรุงปัญหาการตื้นเขนิของทะเลน้อยตรงนี้ ” (เจ้าหน้าทีร่ฐั, 
2562) ยงัมคีวามสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของโกวทิย ์เหมอืนสงัข ์(2557) พบว่า มปัีญหาการบุกรุกท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพื่อรา้งอาคารบา้นเรอืน ทีพ่กั ร้านคา้ รา้นอาหาร ทีบ่ดบงัทศันียภาพที่
สวยงามบรเิวณอุทยานนกน ้าทะเลน้อยท าใหไ้ม่สวยงามไม่กลมกลนืกบัธรรมชาต ิปัญหาดงักล่าว ท าใหผู้้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมองว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ร้อยละ 78.8 มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเขา้มาเยีย่มชมธรรมชาต ิ 
   2.2 ดา้นการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่ว พบว่า การประชาสมัพนัธผ์่านแผ่น
พบั ใบปลิว ยงัไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ขอ้มูลแหล่งท่องเที่ยวยงัไม่ชดัเจน ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่
ประทบัใจ ควรมกีารประชาสมัพนัธร์ายละเอยีดเพิม่มากขึน้โดยให้ขอ้มูลนักท่องเทีย่วเรื่องวธิกีารเดนิทางมา
จงัหวดัพทัลุงและกจิกรรมทีน่่าสนใจว่ามกีจิกรรมใดบา้งขอ้มูลที่ใช้ประชาสมัพนัธ์ควรมคีวามครบถ้วนและ
ทันสมัยโดยสอดคล้องกับผลการศึกษาเชิงปริมาณที่พบว่ามีนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการ
ท่องเทีย่วทะเลน้อยจากสื่อสิง่พมิพค์ดิเป็น รอ้ยละ 1.5 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของโกวทิย ์เหมอืนสงัข ์
(2557) ทีพ่บว่าการประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วโดยผ่านสื่อแผ่นพบั ใบปลวิยงัไม่เพยีงพอและแพร่หลาย 
เน่ืองจากขาดการสนบัสนุนงบประมาณทีช่ดัเจนจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบและรปูแบบเอกสารดไูม่น่าสนใจ  
   2.3 ดา้นการเดนิทางและเขา้ถงึการท่องเทีย่ว พบว่า พทัลุงยงัมปัีญหาขอ้จ ากดั
เรื่องการขนส่งมวลชนหรอืรถโดยสารสาธารณะ ซึง่ยงัมไีม่เพยีงพอและครอบคลุมพืน้ที่เมื่อเทยีบกบัจ านวน
นักท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัขาดขอ้มูลแผ่นพบัแผนทีโ่ปรแกรมการเดนิทางไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วแต่ละ
จุดในชุมชนชนทะเลน้อยหรอื จงัหวดัพทัลุง เพื่อท าใหน้กัท่องเทีย่วทราบว่าจะตอ้งไปเทีย่วตรงจุดไหนบา้ง ซึง่
สอดคลอ้งกบัการศกึษาในขอ้มูลเชงิปรมิาณที ่พบว่า ความพงึพอใจดา้นมผีูป้ระกอบการขนส่งหลายรายเป็น
ทางเลอืกให้แก่นักท่องเทีย่วน้อยทีสุ่ด และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของโกวทิย ์เหมอืนสงัข ์( 2557) ทีพ่บว่า
ปัญหาเรื่องของป้ายบอกทาง ป้ายสญัลกัษณ์ต่างๆ มไีม่เพยีงพอ ดงันัน้นักท่องเทีย่วจากต่างถิน่อาจเกดิการ



สบัสนในเรื่องของเส้นทางและท าให้หลงทางได้ง่ายและสอดคล้องกบับทสมัภาษณ์ที่ว่า “..........ก็คงต้อง
ปรบัเปลี่ยนเราอยากใหด้กีว่านี้เรากต็้องปรบัปรุงนะคะ แต่จรงิๆตอนนี้ดกีว่าแต่ก่อนเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ป้ายบอกทาง ไฟถนน หรอืระบบรถโดยสาร ปัจจุบนัการเดนิทางมาทะเลน้อยกส็ะดวกกว่าสมยัก่อนมากๆ 
เรื่องถนนหนทางกส็ะดวกสบายมากขึน้แต่อาจจะตอ้งไปดกูนัเรื่องของการขนส่งมวลชนหรอืพวกรถสาธารณะ
ทีจ่ะพานกท่องเทีย่วไปเที่ยวยงัทีต่่างๆ” (เจ้าหน้าทีร่ฐั, 2562) และสอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ที่ว่า “...........
พทัลุงบา้นเรายงัขาดเรื่องการขนสง่เดนิทางตรงนี้ท าใหเ้ราเสยีโอกาสไปเยอะค่ะ  อกีอย่างตอนนี้กย็งัไม่มแีผน
ทีใ่นการท่องเทีย่วทะเลน้อยหรอืพทัลุงใหน้ักท่องเทีย่วนะคะว่าจะต้องไปเทีย่วทีไ่หนยงัไงบา้ง อยากใหม้กีาร
ท าโปรแกรมแนะน า ตอนนี้มแีค่ป้ายบอกเสน้ทางเฉยๆ คอืเรายงัต้องปรบัปรุงพฒันาหลายๆอย่าง ท าไงให้
นกัท่องเทีย่วอยากมาเทีย่วซ ้า อยากใหม้สี่วนของหน่วยงานภาครฐัมาดูแลเรื่องการท่องเทีย่วโดยตรงดว้ยนะ
คะ” (ผูน้ าชุมชน, 2562) 
   2.4 สิง่อ านวยความสะดวก พบว่า ยงัมปัีญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิง่
อ านวยความสะดวกต่างๆ ทีม่ไีม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเทีย่ว เช่น ไฟถนนยงัไม่ครอบคลุมทุก
พืน้ที ่สถานทีจ่อดรถมไีม่เพยีงพอ หอ้งน ้าสาธารณะมจี านวนน้อยและไม่สะอาด ตู้เอทเีอม็ทีม่แีค่ 2 ตู้ เป็นต้น 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาเชงิปรมิาณและการศกึษาของโกวทิย ์เหมอืนสงัข ์(2557) ทีพ่บว่า ปัญหาทาง
กฎหมายของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งส่งผลต่อการพฒันาและขยายพืน้ทีโ่ครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ เพ่อรองรับนักท่องเที่ยว อีกทัง้ปัญหาการขาดงบประมาณสนับสนุนด้านการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วจากภาครฐัท าใหส้ิง่อ านวยความสะดวกส าหรบับรกิารนักท่องเทีย่วมไีม่และสอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของกมลพร อศัวมงคลสว่าง (2552) ได้ศกึษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสก 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านีในเรื่องของสิง่อ านวยความสะดวก พบว่า นกัท่องเทีย่วตอ้งการใหป้รบัปรุงกา้นสิง่อ านวย
ความสะดวก 5 ประการ ดงันี้ คอื รา้นขายของทีร่ะลกึ ศูนยบ์รกิารนักท่องเทีย่ว สุขารวมถงึหอ้งอาบน ้า การ
คมนาคม และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้เพียงพอซึ่งสอดคล้องกบับทสมัภาษณ์ที่ว่า “.........ส่วนตัวคิดว่า
หลายๆอย่างยงัมไีม่เพยีงพอส าหรบันักท่องเทีย่ว ทัง้ทีพ่กัทัง้รา้นอาหาร ส่วนใหญ่นักทอ้งเทีย่วจะไปกระจุก
อยู่ทีศ่รปีากประลากนู สว่นทีห่น้าทะเลน้อยรา้นมไีม่เยอะ ราคากจ็ะสงูขึน้ ในสว่นของพวกตูเ้อทเีอม็กเ็หมอืนที่
บอกไป คอื มน้ีอยมาก นกัท่องเทีย่วกม็บี่นกนัว่าหาทีก่ดเงนิยาก” (ผูน้ าชุมชน, 2562) 

3.แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนทะเลน้อย จงัหวดัพทัลุง 
 จากการศกึษา พบว่า ควรเริม่จากการให้ขอ้มูลพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้
ทราบถึงกฎระเบยีบ ขอ้หา้มต่างๆ และประชาสมัพนัธ์ขอความร่วมมอืด้านการรกัษาความสะอาด การสรา้ง
จติส านึกที่ดแีละหวงแหนธรรมชาตแิละสถานทีท่่องเที่ยวทัง้แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อใหเ้กดิการ
ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์และยัง่ยนื และควรมโีครงการการปรบัภูมทิศัน์รมิทะเลน้อยใหเ้หมาะสมและกลมกลนืกบั
ธรรมชาต ิเช่น โครงการก าจดัผกัตบ โครงการรณรงคไ์ม่ใชถุ้งพลาสตกิเพื่อลดขยะ เป็นต้นซึง่สอดคลอ้งกบั
การศกึษา ตอ้งมกีารร่วมมอือย่างจรงิจงักนัทุกภาคสว่น โดยภาครฐัตอ้งเขา้มาดแูลอย่างจรงิจงัในการปรบัปรุง
ขอ้จ ากดัต่างๆ เช่น เรื่องไฟถนน เรื่องป้ายบอกทาง เรื่องสถานทีจ่อดรถหรอืแมแ้ต่เรื่องระบบขนส่งมวลชนที่
ควรมเีพิม่ขึน้และครอบคลุมพืน้ทีข่องโกวทิย ์เหมอืนสงัข ์(2557) พบว่า ควรใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัขอ้มูลดา้น
การท่องเที่ยวโดยไม่กระทบต่อทรพัยากรท่องเที่ยวหรอืให้ได้รบัผลกระทบน้อยที่สุด ด้านสิง่อ านวยความ
สะดวกพืน้ฐานต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวควรมไีว้บรกิารนักท่องเที่ยวอย่างเพยีงพอ ควรมป้ีายบอกทางและ
ป้ายประชาสมัพันธ์ที่มีความชัดเจน เพียงพอและมองเห็นได้ชัด และควรท าแผ่นพับ ใบปลิวด้านการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ให้มีความน่าสนใจและเข้าใจง่าย ซึ่งสอดคล้องการบทสัมภาษณ์ที่ว่า 



“.....................จริงๆ ต้องช่วยกนัในทุกส่วนนะ ภาครฐัก็ช่วยดูแลในเรื่องของนโยบายของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งต้องเตรยีมพรอ้มรบัมอืในเรื่องสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ไฟถนน ทีจ่อดรถ ในส่วน
ของผู้ประกอบการก็ต้องช่วยกันด้วย ช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยว ไม่เอาเปรียบลูกค้ า ช่วยกันดูแล
นกัท่องเทีย่ว ช่วยกนัรกัษาความสะอาด ใหน้กัท่องเทีย่วมาแลว้อยากมาเทีย่วอกี คอื เราต้องช่วยกนัสอดส่อง
ดแูลบา้นของเรานะคะ”(ผูน้ าชุมชน, 2562)และสอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์ทีว่่า “.....................กต็้องร่วมมอืกนั
ทุกภาคสว่นนะคะ ช่วยกนัดแูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรกัษาความสะอาด เรื่องของการดแูลนกัท่องเทีย่วดว้ย
ความยิม้แยม้แจ่มใส ไม่เอาเปรยีบลกูคา้ รวมถงึการรกัษาวถิชีวีติดัง้เดมิของชุมชนไวเ้พื่อใหค้นมาท่องเทีย่วดู
วถิชีวิติของเรา เราตอ้งร่วมดว้ยช่วยกนัดแูลรา้นคา้ใหเ้ป็นระเบยีบ ไม่ใหบุ้กรุกพืน้ทีอ่นุรกัษ์ ไม่ทิง้ขยะลงทะเล 
เราตอ้งช่วยกนัรกัษาความสะอาด รกัษารปูแบบความเป็นดัง้เดมิของชุมชนไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุค่ะ” (เจา้หน้าทีร่ฐั
, 2562) 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
1. จงัหวดัพทัลุงควรมหีน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบเรื่องการท่องเที่ยวท่องเที่ยวโดยตรง เนื่องจาก
ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงขึ้นตรงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ส านักงาน
นครศรธีรรมราช 

 2. ภาครฐัควรมกีารบรหิารจดัการเรื่องการพฒันาการท่องเทีย่วทีต่่อเนื่อง 
 3. ควรเพิม่รูปแบบกจิกรรมการท่องเทีย่วใหม้คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้แต่ควรเป็นกจิกรรมที่ ไม่
ท าลายสิง่แวดลอ้มและคงไวซ้ึง่วธิดีัง้เดมิของชุมชน 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาแนวทางการพฒันาของการท่องเทีย่ววถิชีุมยัง่ยนื ในพืน้ทีชุ่มชนอื่น 
2. ควรมกีารศกึษาบทบาทของภาครฐัและหน่วยงานหลกัทีม่หีน้ารบัผดิชอบด าเนินงานพฒันาเรื่อง
การท่องเทีย่ว 
3. ควรศกึษาเรื่องการท่องเทีย่วทีส่ง่ผลกระทบต่อวถิชีุมชน 
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