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_______________________________________________________________________ 
บทคดัย่อ 

การค้นคว้าอสิระครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์ 1). เพื่อศกึษาการพฒันาการท่องเทีย่วอย่าง
ยัง่ยนืของโฮมสเตยใ์นต าบลเกาะยอ  อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 2). เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืของโฮมสเตยใ์นต าบลเกาะยออ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา  
3). เสนอแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืของโฮมสเตยใ์นต าบลเกาะยอ  อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัสงขลา 
 ผลการศกึษาความคดิเหน็ของนักท่องเที่ยวต่อแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ยืนของโฮมสเตย์ในต าบลเกาะยออ าเภอเมือง จงัหวัดสงขลา  จากการวิเคราะห์พบว่า 
นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วในภาพรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัปาน
กลาง  (�̅� = 2.81 S.D. = .264 ) เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกและ
ดา้นสถานทีอ่ยูใ่นระดบัมากตามล าดบั    ( �̅� = 3.68 S.D. = .667  )  และ  (�̅� = 3.50 S.D. = .613  ) 
ดา้นอื่นๆ อยู่ในระดบัปานกลาง เรยีงล าดบัดงันี้ ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้รกิาร    ( �̅� = 3.08 S.D. = 
.250  )และดา้นกจิกรรมการท่องเทีย่ว ( �̅� = 2.36 S.D. = .633) 

จากการศกึษาความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วโฮมสเตยใ์นต าบลเกาะยอ  อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสงขลา เพื่อศึกษาปญัหาและอุปสรรคของการจดัการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแนวทางการ
พฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวแบบยัง่ยนืตามวถิชีุมชนของผลจากการศกึษาสามารถน าเสนอ
แนวทางการพฒันาไดด้งันี้ 1). แนวทางการพฒันาด้านสถานที่  ควรมกีารท าความเขา้ใจกบั
ผูป้ระกอบการใหต้ระหนกัถงึการรกัษาสิง่แวดลอ้ม ลดการท่องเทีย่วทีส่่งเสรมิการการท าลาย 
_________________________________________ 
 *บทความน้ีเรียบเรียงจากวจิยัเร่ืองแนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนตาม
วถีิชุมชนของโฮม สเตยใ์นต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
 1นกัศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 2รองศาสตราจารยค์ณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 



 
 

ธรรมชาต ิควรเพิม่การพฒันาดา้นภูมทิศัน์ใหเ้ป็นระเบยีบและสวยงานอยู่เสมอ 2). แนวทางการ
พฒันาด้านสิง่อ านวยความสะดวก ควรมศีูนยบ์รกิารนักท่องเที่ยวและภาครฐัควรพฒันาระบบ
ไฟฟ้าเพื่อเพิม่ความปลอดให้แก่นักท่องเที่ยวในเวลากลางคนื รวมถงึการบ ารุงรกัษาเส้นทาง
จราจรใหม้คีวามปลอดภยัอยู่เสมอ ควรมกีารเตรยีมความพรอ้มสิง่อ านวยความสะดวกตามจุด
ท่องเทีย่วต่างๆ เพื่อรบัมอืนกัท่องเทีย่วในช่วงเทศกาลซึง่อาจจะมนีกัท่องเทีย่วจ านวนมาก  
3). แนวทางการพฒันาดา้นบุคลากรผู้ใหบ้รกิาร ภาครฐัควรเขา้มาสนับสนุนในเรื่องการอบรม
ชาวบา้นและผูป้ระกอบการทัง้ในเรื่องการต้อนรบันักท่องเทีย่วและควรมโีครงการมคัคุเทศก์ใน
ทอ้งถิน่ทีส่ามารถสื่อสารกบันกัท่องเทีย่วไดท้ัง้ชาวไทยและต่างชาติ 4). แนวทางการพฒันาดา้น
การใหบ้รกิารในดา้นกจิกรรมการท่องเทีย่ว ควรมกีารส่งเสรมิใหจ้ดัโปรแกรมการท่องเทีย่วรอบ
เกาะยอ เช่น กจิกรรมล่องเรอื ชมสวนผลไม ้รบัประทานอาหารทะเล เป็นต้น ภาครฐัควรเขา้มา
ส่งเสรมิการจดักจิกรรมการท่องเทีย่วในเกาะยอใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้และควรส่งเสรมิให้
ประชาชนมสี่วนรว่มในการจดักจิกรรมการท่องเทีย่วทัง้ดา้นวฒันธรรมและการสบืสานภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ 

Abstract 
The Independent research in the topic of guidelines to development capabilities 

of sustainable livelihood tourism among homestay at Koh Yor,Songkhla Province 
contain the purpose as follows; 1) Study the development capabilities of sustainable 
livelihood tourism among homestay at Koh Yor,Songkhla Province. 2) Study the Factors 
affecting to development capabilities of sustainable livelihood tourism among homestay 
at Koh Yor,Songkhla Province. 3) Make guidelines on development capabilities of 
sustainable livelihood tourism among homestay at Koh Yor,Songkhla Province.  
 The tourist’s satisfaction of guidelines to development capabilities of sustainable 
livelihood tourism among homestay at Koh Yor,Songkhla Province are at moderate level 
(�̅�=2.81 S.D.= .264). The result in each aspect as follows, Satisfaction of facility and 
tourism place was at the highest level )�̅� = 3.68 S.D. = .667( and )�̅� = 3.50 S.D. = 
.613(, Next below was at the moderate level is the service personnel )�̅� = 3.08 S.D. = 
.250(. and tourism activity )�̅� = 2.36 S.D. = .633( 
 Result of guidelines to development capabilities of sustainable livelihood tourism 
among homestay at Koh Yor,Songkhla Province as follows; 1) Guidelines to 
development tourism place should try to understand with entrepreneur and local 
community tourism realize to save environment. 2) Guidelines to development facility 
should have service center for the tourist and development the system of electrical and 



 
 

lightning at the night for Increasing security to the tourist. 3) Guidelines to development 
service personnel support from government training to entrepreneur and staff for service 
to local tourist and foreigner tourist. 4) Guidelines to development the tourism activity is 
promote the activity arrangement place around Koh Yor. 
 
บทน า 
 องค์การการท่องเที่ยวโลก World Tourism Organization: WTO (Goeldnerand 
Ritchie, 2006(ได้แสดงการแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวตามลกัษณะการเดนิทาง หรอื 
เสน้ทาง ออกเป็น 4 ประเภท คอื 1. นักท่องเที่ยวต่างชาต ิ2. นักท่องเทีย่วต่างชาตทิีท่่องเทีย่ว
ภายในประเทศ 3. นักท่องเทีย่วทีท่่องเทีย่วภายในประเทศ 4. นักท่องเทีย่วที่เดนิทางออกนอก
ประเทศ และการจดัการท่องเทีย่วในประเทศไทยได้ยดึหลกัการจดัการตามหลกัเศรษฐกจิเป็น 
ส าคญั โดยหาพื้นที่ที่มจีุดขายด้านธรรมชาตแิละวฒันธรรมมารองรับ หากแหล่งท่องเที่ยวใด
เสื่อมสภาพก็หันไปบุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวใหม่เรื่อยไป สะท้อนให้เห็นรูปแบบการจดัการ
ท่องเที่ยวทีม่ไิดค้ านึงถงึผลกระทบทีม่ต่ีอ สงัคม สิง่แวดลอ้ม ศลิปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิน่ 
หากมกีารจดัการท่องเทีย่วทีเ่หมาะสมแลว้ จะเป็นการกระจายรายไดไ้ปสู่ทอ้งถิน่ไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
นอกจากนัน้ยงัท าให้คนในท้องถิน่ไดต้ระหนักถงึคุณค่าของทรพัยากรและวฒันธรรมในทอ้งถิน่
ของตน อนึ่งการทีชุ่มชนในทอ้งถิน่ไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการท่องเทีย่วในทอ้ง ถิน่ตนนัน้ 
สอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลปจัจบุนัทีมุ่ง่เน้นการพฒันาเศรษฐกจิระดบัรากหญ้า ส่งเสรมิให้
คนในชุมชนมคีวามเขม้แขง็ ซึง่เป็นรากฐานของการพฒันาประเทศใหย้ัง่ยนื อนัเป็นหลกัประกนั
ทีจ่ะท าใหก้ารพฒันาประเทศมทีศิทางทีถู่กตอ้ง เป็นไปตามความต้องการของคนในทอ้งถิน่นัน้ๆ
และจากสถานการณ์ในปจัจุบันที่ รฐับาลมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีระบบ และให้
ความส าคญักบัท้องถิน่ท าให้ชุมชนมอี านาจและมสี่วนร่วมในการจดัการ ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม เพื่อเป็นการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถิน่ใหท้อ้งถิน่สามารถพึง่ตนเองได้ 
  ใน ปี พ.ศ.2546 ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ด าเนินการตรวจประเมนิ และใหก้ารรบัรองมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย ภายใต้กรอบค าจ ากดัความ 
ของมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย หรอืที่พกัสมัผสัวฒันธรรมชนบทมาตรฐานไทยที่ว่า บ้านที่อยู่ใน
ชุมชนชนบททีม่ปีระชาชนในชุมชนเป็นเจา้ของและเจา้ของบา้น หรอืสมาชกิในครอบครวัอาศยั
อยู่เป็นประจ า หรอืใช้ชีวิตประจ าวันอยู่ในบ้านดังกล่าว )กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกฬีา,2551( รวมถงึเป็นรปูแบบการท่องเทีย่วทีม่ศีูนยก์ลางอยู่ทีบ่า้นพกัของชุมชน 
มสีิ่งอ านวยความสะดวกตามสมควร มกีารจดักิจกรรมการน าเที่ยว และการศึกษาเรื่องของ
ทอ้งถิน่ทีเ่น้นวถิชีวีติไทย  )ชลดิา รนิทรพ์รหม และคณะ,2550( 
 ธุรกจิโฮมสเตยใ์นต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา ในปจัจุบนัไดร้บัความนิยม
จากนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกาะยอมคีวามอุดม



 
 

สมบรูณ์ของระบบนิเวศน์ทางทะเล และภูมทิศัน์ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม จุดก าเนิดโฮมสเตยเ์ริม่
จากขน า)กระท่อม(เฝ้ากระชงัปลากะพงของเกษตรกร ซึ่งมลีกัษณะเป็นบ้านเล็กๆ ปลูกอยู่ใน
ทะเลและได้มกีลุ่มนักตกปลาซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ ได้มาขอเช่าพกัแรมเพื่อตกปลาและพกัผ่อน
ชัว่คราว โดยมคี่าเช่าคนละ 100-200 บาทต่อคนื ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ได้เกดิอุทกภยัส่งผลให้
กระชงัปลากะพงของเกษตรกรที่เลี้ยงไว้เกิดความเสยีหายและขาดทุน เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา
กะพงจงึไดม้แีนวคดิพฒันาขน าเลีย้งปลาให้เป็นทีพ่กัโฮมสเตย ์โดยมผีูร้เิริม่คนแรก คอื นายเด
ชา มสีุวรรณ โดยได้ปรบัปรุงขน าให้มขีนาดกว้างและใหญ่ขึน้ สามารถรองรบันักท่องเที่ยวได้
ประมาณ 20 คนต่อหลงั นายเดชาได้จดักิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์เกี่ยวกับประมง
พืน้บา้น เช่น การท าไซดกัปลา เรยีกว่า ไซนัง่ รวมถงึวถิชีวีติชาวประมงเกาะยอและปจัจุบนัได้
เป็นทีน่ิยมของนกัท่องเทีย่ว)นิวุฒ ิพลูศร,ี 2557( 
 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาถงึสภาพและสถานการณ์การท่องเทีย่วของโฮมสเตยใ์นต าบล
เกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา  เพื่อเป็นแนวทางการจดัการท่องเทีย่ว ของโฮมสเตย ์ให้มี
ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพของชุมชนเป็นการเสรมิสรา้ง ความเขม้แขง็และพฒันาไปสู่
การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนืต่อไป 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาการพฒันาการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนืของโฮมสเตยใ์นต าบลเกาะยอ 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 

2. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืของโฮมสเตยใ์น 
ต าบลเกาะยออ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 

3. เสนอแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืของโฮมสเตย์ในต าบลเกาะยอ
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ)Qualitative Research) 

1. ขอบเขตเนื้อหา 
 ศกึษาสถานภาพทัว่ไปที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยวรวมถงึรวบรวมขอ้มูลรายละเอยีด

ปญัหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกดิขึน้จากการท่องเที่ยวและก าหนดแนวนโยบายแนวทางพฒันา
ของการท่องเทีย่วโฮมสเตยเ์กาะยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 

2. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่
ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 
3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561 -  มกราคม พ.ศ. 2562 
4. ขอบเขตดา้นประชากร 



 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ศกึษาค้นคว้าครัง้นี้โดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง
โดยท าการเลอืกนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางไปท่องเที่ยวในเขตต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสงขลา  
ค าถามการวจิยั 
 1. สภาพทัว่ไปของการท่องเทีย่วเกาะยอในปจัจบุนัเป็นอยา่งไร 
 2. ปญัหาการท่องเที่ยวของโฮมสเตยใ์นต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา ใน
ปจัจบุนัเป็นอยา่งไร 
 3. แนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวแบบยัง่ยนืตามวถิชีุมชนของโฮมสเตยใ์น
ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนต่อการพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยว
แบบยัง่ยนืตามวถิชีุมชนของโฮมสเตยใ์นต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 
 2. ได้แนวทางในการพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวแบบยัง่ยนืตามวถิชีุมชนของโฮมส
เตยใ์นต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 
 3. ได้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรท้องถิ่นทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนเพื่อใช้ในการ
วางแผนพฒันาศกัยภาพการของโฮมสเตยใ์นต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. โฮมสเตย ์)Home stay) หมายถงึ การท่องเทีย่วรปูแบบหนึ่ง ทีน่ักท่องเทีย่วจะต้อง
พกัรวมกบัเจา้ของบา้นชายคาเดยีวกนั โดยมหีอ้งพกัหรอืพืน้ทีใ่ชส้อยภายในบา้นเหลอืสามารถ
น ามาดดัแปลงให้นักท่องเที่ยวได้พกัชัว่คราว ซึง่มจี านวนไม่เกนิ 4 หอ้ง มผีู้พกัรวมกนัไม่เกนิ 
20 คนโดยมคี่าตอบแทน และจดับรกิารสิง่อ านวยความสะดวกตามสมควร อนัมลีกัษณะเป็นการ
ประกอบกจิการเพื่อหารายไดเ้สรมิ ซึง่เป็นไปตามบทนิยามค าว่า “โรงแรม” แห่งพระราชบญัญตัิ
โรงแรม พ.ศ.2547 และไดข้ึน้ทะเบยีนกบักรมการท่องเทีย่ว ตามหลกัเกณฑท์ีก่รมการท่องเทีย่ว
ก าหนด 
 2. การท่องเที่ยวแบบยัง่ยนื หมายถึงการท่องเที่ยว รวมถึงการจดับรกิารอื่นๆ ทัง้ใน
ปจัจุบันและอนาคต โดยต้องด าเนินการภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวฒันธรรม วถิชีวีติทีม่ต่ีอขบวนการท่องเทีย่ว ต้องตระหนักดต่ีอการมี
ส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม วถิีชวีติที่มต่ีอขบวนการ
ท่องเที่ยว ต้องยอมรบัให้ประชาชนทุกส่วนได้รบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
ท่องเทีย่วอยา่งเสมอภาคเท่าเทยีมกนั ตอ้งชีน้ าภายใตค้วามปรารถนาของประชาชนทอ้งถิน่และ
ชุมชนในพืน้ทีท่่องเทีย่วนัน้ๆ 



 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
         ตวัแปรอสิระ 
การรบัรูข้องนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอการท่องเทีย่ว 
โฮมสเตยเ์กาะยอ ต าบลเกาะยอ อ.เมอืง 
 จ.สงขลา        ตวัแปรตาม 
- วถิชีวีติ 
- วฒันธรรมและประเพณ ี
 
 
 
ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่ว 
- ดา้นการจดัสถานที ่
- ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
- ดา้นการใหบ้รกิารรา้นคา้และสนิคา้ 
- ดา้นบุคลากร 
- การจดัการท่องเทีย่ว      
 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันาการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
 ส าหรบัแนวความคดิของการเดนิทางท่องเที่ยวในปจัจุบนั นอกจากความคุ้มค่าในเชงิ
เศรษฐกจิและสงัคมแล้ว นักท่องเที่ยวต้องค านึงถงึความส าคญัของการอนุรกัษ์ทรพัยากรและ
สิ่งแวดล้อม อีกทัง้วฒันธรรมที่แตกต่างที่เปลี่ยนแปลงในชุมชนซึ่งอาจจะท าให้รูปแบบและ
กจิกรรมทางการท่องเทีย่วเปลีย่นแปลงไป ท าใหเ้กดิการท่องเทีย่วรปูแบบใหม่ขึน้มา จากกระแส
การอนุรกัษ์และความต้องการทีจ่ะคนืสภาพความสมบูรณ์ธรรมชาต ิพรอ้มกบัการมสี่วนร่วมใน
การพฒันาการท่องเที่ยว นักพฒันาการท่องเที่ยวจากองคก์ารท่องเทีย่วโลก )World Tourism 
Organization: WTO) และสมาคมส่งเสรมิการท่องเทีย่วภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก )Pacific Asia 
Travel Association: PATA) ไดม้กีารคดิรปูแบบการบรกิารทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัการจดัการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยืน 
)Sustainable Tourism Development) โดยใชห้ลกัแนวคดิการพฒันาการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื
ตามแผนปฏบิตักิาร 21 หรอื Agenda 21ที่มสี่วนผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาการท่องเทีย่วแบบ

แนวทางการพฒันาศกัยภาพ
การท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืตาม
วถิชีุมชนของโฮมสเตยใ์นต าบล
เกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดั
สงขลา  
 



 
 

ยัง่ยืนซึ่งมีความหมายรวมถึงการพัฒนาที่มุ่งทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ
สิง่แวดล้อมในขณะเดยีวกนัชุมชนก็มสี่วนร่วมและได้รบัผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการ
ท่องเทีย่วอยา่งเท่าเทยีมกนั  

ความหมายของการท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื 
องค์การท่องเที่ยวโลก )WTO) ได้ก าหนดหลกัการของการท่องเที่ยวแบบยัง่ยนืไว้ตัง้แต่พ.ศ. 
2531 ว่า ลกัษณะของการท่องเที่ยวแบบยัง่ยนืนัน้ “ได้รบัการคาดหมายให้น าไปสู่การจดัการ
ทรพัยากรทัง้มวล ด้วยวิถีทางที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สุนทรยีะในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งบูรณภาพทางวฒันธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาที่
จ าเป็นความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบต่าง ๆ ทีเ่อื้อต่อชวีติ ” เพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนืใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย )2539( ได้ให้ความหมายไว้ว่า การท่องเที่ยวที่มี
เป้าหมายทีส่ าคญัในการพฒันาแบบยัง่ยนื โดยค านึงถงึความสามารถของธรรมชาต ิชุมชน ขนบ
ท าเนียมประเพณีวฒันธรรมและวถิชีวีติ ที่มต่ีอการจดัการท่องเทีย่ว โดยเน้นให้ชุมชนเขา้มามี
ส่วนรว่มในการจดัการ 
 บุญเลศิ จติตัง้วฒันา )2542, หน้า 7( ใหค้วามหมายไวว้่า “การท่องเทีย่วแบบกลุ่มทีม่ ี
กระบวนการจดัการที่ดแีละสามารถดูแล รกัษา ทรพัยากรเหล่านัน้ไม่ใหเ้สื่อมโทรม โดยการให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการ โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน และมีผลกระทบต่อ
ธรรมชาตใิหน้้อยทีสุ่ดหรอืไมม่เีลย” 
 การพฒันาทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วและผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถิน่
ในปจัจุบัน โดยมีการปกป้องและรกัษา เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสโลกที่เปลี่ยนไปโดยมี
ขอบเขตการพฒันาทีค่ลอบคลุมทุกส่วนของการท่องเทีย่ว ดงันี้ )กฤตยิา จกัรสาร, 2545( 
 1( กจิกรรมการท่องเทีย่วจะตอ้งด ารงอยูไ่ด ้
 2( มนีกัท่องเทีย่วมาเยีย่มเยอืนอยา่งสม ่าเสมอ 
 3( ทรพัยากรการท่องเทีย่วยงัคงรกัษาความดงึดดูใจไมเ่สื่อมคลาย 
 4( กจิการการบรกิารมกี าไร แมต้อ้งมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงการให้บรกิารอยูเ่สมอ 
ตอ้งไมผ่ลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทัง้ทางธรรมชาต ิสงัคม และวฒันธรรม 
 จุลสารเพื่อการเผยพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ )2548( ได้ให้
ความหมายของการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนืคอื การบรหิารการท่องเทีย่วไดม้กีารพฒันาในทุก ๆ ดา้น
ทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารจดัการทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างสมบูรณ์และเกดิประโยชน์สูงสุด โดย
ไมท่ าใหเ้กดิผลกระทบกบัวฒันธรรมของทอ้งถิน่และเอกลกัษณ์ของธรรมชาติ 
 สรุปได้ว่าการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนื )Sustainable Tourism) หมายถึง การพฒันาการ
ท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิน่มกีาร



 
 

ปกป้องและรกัษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลงัไป )บุญเลศิ จติ
ตัง้วฒันา, 2542; พจนา สวนศร,ี 2539 และภราเดช พยฒัวเิชยีร, 2538( 
 ความหมายของการท่องเทีย่วโดยชุมชน 
 มนีกัวชิาการหลายภาคส่วนไดใ้หค้วามหมายของการท่องเทีย่วโดยชุมชน ดงันี้ 
 การท่องเทีย่วโดยชุมชน คอื การท่องเทีย่วทีค่ านึงถงึความยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และวฒันธรรม ก าหนดทศิทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมบีทบาทเป็น
เจา้ของมสีทิธใินการจดัการดูแลเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ก่ผูม้าเยอืน )โครงการท่องเทีย่วเพื่อชวีติ
และธรรมชาต,ิ 2540( องคป์ระกอบของการท่องเทีย่วโดยชุมชน มดีงันี้ 
 1( ด้านทรพัยากรธรรมชาติและวฒันธรรม ชุมชนมีฐานทรพัยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบรูณ์และมกีารผลติทีพ่ึง่มาและใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื มวีฒันธรรมประเพณีทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ 
 2( ดา้นองค์กรชุมชน มรีะบบสงัคมที่เขา้ใจกนั มปีราชญ์หรอืผูม้คีวามรู ้และมทีกัษะใน
เรือ่งต่าง ๆ หลากหลาย รูส้กึเป็นเจา้ของและเขา้มามสี่วนรว่มในกระบวนการพฒันา 
 3( ดา้นการจดัการ มกีฎ-กตกิาในการจดัการสิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม และการท่องเทีย่ว 
มอีงค์กรหรอืกลไกในการท างานเพื่อจดัการท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเขา้
กบัการพฒันาชุมชนโดยรวมได ้มกีารกระจายผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรม มกีองทุนทีเ่อื้อประโยชน์
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างความรู้และ
ความเขา้ใจในวถิชีวีติและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง จงึท าใหเ้กดิการเรยีนรูร้ะหว่างผูม้าเยอืนกบัคน
ในชุมชน สรา้งจติส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรม 
 4( ดา้นการเรยีนรู ้ลกัษณะของกจิกรรมดารท่องเทีย่วสารถสรา้งกบัรู ้และความเขา้ใจใน
วถิชีวีติและวฒันธรรมที่แตกต่างกนั มกีารจดัการซึ่งท าให้เกดิการเรยีนรูร้ะหว่างผู้มาเยอืนกบั
ชาวบ้านอกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรทางธรรมชาตแิละวฒันธรรม
  

งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ปิยพร ทาวกุีล )2544( ศกึษาการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน กรณีศึกษา บ้านไหล่หิน ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา 
จงัหวัดล าปาง การศึกษาครัง้นี้มุ่งที่จะศึกษาความต้องการและรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการจดัการให้วดัไหล่หนิ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื วธิีการศึกษาใช้การ
สงัเกต และการสมัภาษณ์อย่างเขา้ไปมสี่วนร่วมในการสนทนากลุ่ม ในเขตพืน้ทีห่มู่บา้นไหล่หนิ 
อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง โดยกลุ่มเป้าหมายคอื กลุ่มชาวบ้าน กลุ่มที่ให้ข้อมูลส าคญั ผล
การศกึษาพบว่า 



 
 

1( ความต้องการของประชาชนในการมสี่วนร่วม ในการจดัการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
อยา่งยัง่ยนืนัน้ จะมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัความถนดัของชาวบา้นว่าทางวดัจะต้องการใหช้าวบา้น
เขา้ไปช่วยเหลอืมากน้อยแค่ไหน 

2( รูปแบบการมสี่วนร่วมของชุมชน ในการจดัการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืนัน้ มุ่ง
ประเดน็เป็น 5 ดา้นดงันี้ 

2.1( การพฒันาเสน้ทาง ควรจะมกีารปรบัปรุงถนน โดยการขยายถนน เนื่องจากถนนที่
ใช้ในการสญัจรไปมานัน้มคีวามแคบ เกรงว่าจะเป็นอนัตรายและควรจะมกีารท าป้ายบอกทาง
เป็นระยะเพื่อไมใ่หน้กัท่องเทีย่วเกดิความสบัสน 

2.2( รา้นคา้และของทีร่ะลกึ ควรจะมกีารจดัรา้นใหอ้ยู่ในรปูของสหกรณ์ และควรจะต้อง
อยู่บรเิวณวดั เพราะไม่เป็นการสร้างปญัหาให้กับทางวดั ส่วนของที่ระลึกนัน้จะน างานฝีมอื
พื้นบ้านที่ท ากนัอยู่ประจ าอยู่แล้วมาดดัแปลงเป็นของที่ระลกึ เช่น ผ้าทอ ทอตุง ขนมขบเคี้ยว 
เป็นตน้ 

2.3( การประชาสมัพนัธ ์ควรจะเกดิความร่วมมอื ทัง้จากภาครฐั ภาคเอกชน และชุมชน 
โดยการจดัใหม้ปีระเพณสี าคญั ๆ ทีว่ดัขึน้ แจกจุลสาร มกีารท่องเทีย่วเชงิสญัจร เป็นต้น ส าหรบั
การประชาสมัพนัธข์องชาวบา้นกจ็ะใชร้ปูแบบบอกปากต่อปาก 

2.4( ความปลอดภยั ควรจะมคีนดูแลอยู่ประจ าทีว่ดั และการท ากล่องสายตรวจเพื่อให้
ต ารวจแวะเวยีนมาดแูล ความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ 

2.5( การอนุรกัษ์ทรพัยากรท่องเทีย่ว ควรจะมกีารอบรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจแก่ชุมชน 
โดยอาจจะเชญิเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งมาบรรยาย หรอืส่งตวัแทนไปอบรม เพื่อกลบัมาหคึวามรูแ้ก่
ชาวบา้นอกี 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัเรื่อง แนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวแบบยัง่ยนืตามวถิชีุมชนของ
โฮมสเตยใ์นต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา เป็นการศึกษาค้นคว้าวจิยัเชงิคุณภาพ 
)Qualitative Research) และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์พื่อเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพ
การท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืตามวถิชีุมชนของโฮมสเตยใ์นต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 
วธิดี าเนินการวจิยัตามขัน้ตอนดงันี้ 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มทีม่สี่วน
เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวแบบยัง่ยนืตามวถิชีุมชนของโฮมสเตยใ์นต าบล
เกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 
 กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ผู้วจิยัได้ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วธิกีารค านวณตามสูตรของ Cochran (1997) (นคร เสรรีกัษ์ และภรณี ดรีาษฎรว์เิศษ, 2555) 



 
 

จากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่าง จะได้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้ในการวจิยัทัง้สิ้นจ านวน 
384 คน ดงันัน้การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 เป็นแบบสอบถาม )Questionnaire) โดยผู้วจิยัสรา้งเครื่อง มอืจากการศกึษาเอกสาร 
ทฤษฎ ีแนวคดิต่างๆ รวมถงึงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์รวมทัง้กรอบ
แนวคิดที่ก าหนดขึ้นโดยมีลักษณะของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้  ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ภูมลิ าเนาที่อยู่อาศัย สาเหตุของการเดินทางมาท่องเที่ยวโฮมสเตย์เกาะยอ  
ลกัษณะของค าถามเป็นแบบเตมิค าและเลอืกตอบ )Check List) ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกบั
ลกัษณะวตัถุประสงคข์องการเดนิทาง ส่วนที ่3 แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีม่ ี
ต่อโฮมสเตยเ์กาะยอ ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะในการพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืตาม
วถิชีุมชนของโฮมสเตยใ์นต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา  
การวิเคราะหข้์อมลู  
 1. ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์พรอ้มกบัตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มลู 
โดยท าการวเิคราะห์เนื้อหา )Content Analysis) จดัหมวดหมู่ประเดน็ที่ศึกษา และท าการ
สงัเคราะหข์อ้มลู ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการศกึษาในรปูแบบพรรณนา )Descriptive) 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม เมื่อรวบรวมแบบสอบถามแล้วจะมกีารน า
ขอ้มลูทีไ่ดม้าแปลงเป็นรหสัตวัเลข )Coding) และบนัทกึลงคอมพวิเตอรด์ว้ยโปรแกรมทางสถติ ิ
เพื่อวเิคราะหข์อ้มลูต่อไปนี้ 
  2.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความถี ่
)Frequency) และค่ารอ้ยละ )Percentage) 
  2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวแบบยัง่ยนืตามวิถี
ชุมชนของโฮมสเตย์ในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หา
ค่าเฉลีย่ )Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน )Standard Deviation: SD) 
 
 


