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บทคดัย่อ 
การศกึษาในครั !งนี!มวีตัถุประสงค์เพื+อ ศึกษาความต้องการของนักท่องเที+ยวโดยการใช้องค์ประกอบของการ

ท่องเที+ยวเชงินิเวศ รวมถึงการศกึษาพฤตกิรรมของการท่องเที+ยวเชงินิเวศของนักท่องเที+ยวในหมู่บ้านบากนัเคย ตําบล

ตนัหยงโป อาํเภอเมอืง จงัหวดัสตลู โดยกลุ่มตวัอย่างที+ใชใ้นการศกึษาในครั !งนี! คอืกลุ่มนกัทอ่งเที+ยวที+เดนิทางมาทอ่งเที+ยว

ในหมู่บา้นบากนัเคย จาํนวน ;<< คน โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเครื+องมอืสาํหรบัเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติทิาง

ความถี+ รอ้ยละ ค่าเฉลี+ย ส่วนเบี+ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าความแตกต่างของค่าท ี(t-Test) และค่าเอฟ (F-Test) 

ของการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (One-Way Anova)  

ผลการศกึษา พบว่า นักท่องเที+ยวที+เดนิทางเขา้มาทอ่งเที+ยวในหมู่บา้นบากนัเคย ตําบลตนัหยงโป อําเภอเมอืง 

จงัหวดัสตูล ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มชี่วงอายุระหว่าง OP-;< ปี การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมสีถานภาพสมรส อาชพี

ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ ระดบัรายไดต่้อเดอืน 10,001-20,000 บาท ที+อยู่อาศยัอยู่ในจงัหวดัสงขลา  เดนิทางมาท่องเที+ยวโดย

ใชร้ะยะเวลา V วนั P คนื ใชร้ถยนต์ส่วนบุคคลในการเดนิทาง มคี่าใชจ่้ายในการท่องเที+ยว P,<<<P-V,<<< บาท ความถี+ใน

การเดนิทางมาท่องเที+ยวหมูบ่้านบากนัเคย จาํนวน V คร ั !ง โดยช่วงเวลาที+เดนิทางท่องเที+ยวเป็นวนัเสาร-์อาทติย์ เดนิทาง

ร่วมกบัครอบครวั ทั !งนี!นกัท่องเที+ยวมรีะดบัความต้องการใชอ้งคป์ระกอบการท่องเที+ยวเชงินิเวศโดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มากที+สดุ สามารถเรยีงลาํดบัความตอ้งการใชอ้งคแ์ระกอบในการทอ่งเที+ยวเชงินิเวศในระดบัมากที+สุด V ดา้น ไดแ้ก ่1. ดา้น

กจิกรรมและกระบวนการ V.ดา้นการมสีว่นรว่ม และอยู่ในระดบัมาก V ดา้น ไดแ้ก่ P.ดา้นพื!นที+ V.ดา้นกานจดัการ 

 

 คาํสาํคญั: การท่องเที+ยวเชงินเิวศ   พฤตกิรรมนกัทอ่งเที+ยว   การจดัการการทอ่งเที+ยว 
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ABSTRACT 
THIS AIM OF STUDY WAS TO ASSESS THE NEED OF TOURISM WHOM VISITED BAN BAKANKOEI 

TANYONG PO MUENG DISTRICT, SATUN BY USING ELEMENTS OF ECOTOURISM BEHAVIOR OF THESE 

TOURISTS. ANOTHER AIM WAS TO ESTABLISH A GUIDELINE FOR MANAGEMENT OF ECOTOURISM AT 

BAN BAKANKOEI TANYONG PO MUENG DISTRICT, SATUN. IN THIS STUDY, QUESTIONNAIRES WERE 

APPLIED TO COLLECT DATA FROM 400 TOURISMS WHOM VISITED BAN BAKANKOEI TANYONG PO 

MUENG DISTRICT, SATUN. THE DATA WAS ANALYZED USING FREQUENCY, PERCENTAGE, ARITHMETIC 

MEAN, STANDARD DEVIATION, T-TEST, F-TEST AND ONE-WAY ANOVA 

MOST OF TOURISTS IN THIS STUDY WERE MALE, AGED 31-40 YEARS, BACHELOR DEGREE, 

ENGAGED, EMPLOYEE OF STATE, EARNED 10,001-20,000 BATH A MONTH AND LIVED IN SONGKHLA 

PROVINCE. MOST OF TOURIST USED PERSONAL VEHICLE AS A MEAN OF TRANSPORTATION AND STAY 

2 DAYS 1 NIGHT. MOST OF THEM SPENT 1,001-2000 BATH PER PERSON PER TRIP. MOST TOURIST 

VISITED THE BAN BAKANKOEI TANYONG PO MUENG DISTRICT, SATUN TWICE A YEAR ON HOLIDAY AND 

FAMILY MEMBERS. THE LEVEL OF THEIR OVERALL NEED FOR ECOTOURISM ELEMENTS WAS FOUND TO 

BE “HIGHEST”. SEPARATELY, THE LEVEL OF NEED WAS FOUND TO BE HIGHEST FOR 1. ACTIVITIES AND 

PROCESSES 2. PARTICIPATION, IN THAT ORDER. THE LEVEL OF NEED WAS FOUND TO BE HIGH FOR 1. 

AREA 2. MANAGEMENT OF ECOTOURISM AT BAN BAKANKOEI TANYONG PO MUENG DISTRICT, SATUN 

IS NECESSARY. 

 
KEYWORD: THE ECOTOURISMS, THE TOURIST BEHAVIOR, THE TOURISM MANAGEMENT 
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บทนํา (Introduction)  

ประเทศไทยตั !งอยู่ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ซึ+งที+มคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นของทาํเลที+ต ั !งทางภมูศิาสตร์

และยงัเป็นประเทศที+มีทรัพยากรทางการท่องเที+ยวที+หลากหลายประเทศหนึ+งที+สามารถดึงดูดใจนักท่องเที+ยวชาว

ต่างประเทศใหเ้ขา้มาท่องเที+ยวไดเ้ป็นจาํนวนมาก และจากการที+ประเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบประเทศอื+น ๆ ในหลายดา้น

จงึทาํใหป้ระเทศไทยเป็นเป้าหมายลําดบัตน้ๆ ของเมอืงที+นําท่องเที+ยวที+สุดในโลก ซึ+งแสดงใหเ้หน็ว่าประเทศไทยเป็นหนึ+ง

ในเป้าหมายปลายทางที+คนทั +วโลกใฝ่ฝนัและมาเยอืนมากที+สดุ เพราะประเทศไทยมคีวามหลากหลายของสนิคา้การบรกิาร

ของธุรกจิต่าง ๆซึ+งส่วนใหญ่เป็นที+รูจ้กัและมเีอกลกัษณ์ของความเป็นไทยคือ การมอีธัยาศยัไมตรขีองคนในประเทศการมี

จติใจการบรกิารที+ดแีละการที+ประเทศไทยเป็นเมอืงที+มอีาหารอร่อยพรอ้มทั !งการที+มกีจิกรรมนันทนาการใหน้กัท่องเที+ยวได้

เลอืกทาํเมื+อเดนิทางเขา้มาทอ่งเที+ยวในประเทศไทย 

การที+ประเทศไทยมลีกัษณะภูมปิระเทศที+สวยงามและการมวีฒันธรรมที+เป็นเอกลกัษณ์ในแต่ละทอ้งถิ+น จงึทาํให้

เกดิอุตสาหกรรมการท่องเที+ยว ซึ+งจดัเป็นอุตสาหกรรมบรกิารที+ก่อให้เกดิการขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดย

อุตสาหกรรมและธุรกจิอุตสาหกรรมท่องเที+ยวที+มบีทบาทสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในจงัหวดัสตลู เพราะการ

ท่องเที+ยวเป็นปจัจยัสาํคญัในการนํารายไดม้าสู่จงัหวดัสตูลเป็นจาํนวนมาก (ตามตารางที+ P-P แสดงรายได้ต่าง ๆของการ

ทอ่งเที+ยวจงัหวดัสตลู) ซึ+งเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิการลงทนุผลติสนิคา้และบรกิารต่าง ๆ  

โดยเป็นการช่วยสรา้งแรงงาน อาชพี และการกระจายรายไดไ้ปสู่ชมุชนในทุกระดบัอาชพีดงันั !นจงึต้องใหค้วาม

สนใจในการพฒันาและส่งเสรมิใหก้ารทอ่งเที+ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมการทอ่งเที+ยวที+สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

นักท่องเที+ยวได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื+อดงึดูดนักท่องเที+ยวใหม้าเที+ยวจงัหวดัสตูล และนํารายได้จากการท่องเที+ยวไป

พฒันาจงัหวดัสตูล และการท่องเที+ยวนอกจากจะเป็นสรา้งรายไดแ้ลว้ ยงัเป็นอุตสาหกรรมที+ก่อใหเ้กดิธุรกจิที+เกี+ยวเนื+องอกี

มากมาย เช่น โรงแรม ภตัตาคาร รา้นอาหาร รา้นจาํหน่ายของที+ระลกึ การคมนาคมขนส่ง เป็นตน้ ทาํใหเ้กดิการลงทนุ การ

จา้งงานและการกระจายรายไดสู้ท่อ้งถิ+นจงัหวดัสตลู ซึ+งเป็นจงัหวดัทางภาคใตข้องประเทศไทยที+มสีถานที+ทอ่งเที+ยวไวด้งึดูด

ความสนใจของนักท่องเที+ยว มโีครงสร้างในการรองรบัความตอ้งการของนักท่องเที+ยวโดยเฉพาะสถานที+ท่องเที+ยวของ

จงัหวดัสตลูจะมคีวามจะมธีรรมชาต ิความสวยงาม แตกต่างกนัออกไปในแต่ละพื!นที+ เช่น ทะเลแหวก ของจงัหวดัสตลู ที+ทุก 

ๆ คนต่างขนานนามว่า “สนัหลงัมงักร” ตั !งอยู่บรเิวณตําบลตนัหยงโป อาํเภอเมอืง จงัหวดัสตูล  มลีกัษณะเป็นสนัทรายยาว

ประมาณ 4 กิโลเมตร ถ้าช่วงที+นํ!าลดเต็มที+ เราก็จะสามารถเห็นสนัทรายแห่งนี!มลีกัษณะเป็นโค้งคลา้ยเสี!ยวพระจนัทร์ 

บรเิวณสนัทรายจะเป็นเปลอืกหอยเลก็ ๆ สนํี!าตาลอ่อน เมื+อสะทอ้นกบัแสงแดดจงึกลายเป็นสเีหลอืงทองสวยงาม ซึ+งเป็น

แหล่งท่องเที+ยวที+เกดิขึ!นใหม่ของจงัหวดัสตูล และยงัคงมคีวามเป็นธรรมชาต ิและตอ้งการใหน้กัท่องเที+ยวเรยีนรูก้ารใชช้วีติ

ของชาวบา้นในพื!นที+ และการทอ่งเที+ยวแบบเชงินิเวศ เพื+อรกัษาธรรมชาตใิหค้งอยู่ต่อไปตราบนานเทา่นาน 

ดงันั !น การจดัธุรกจิชมุชนจงึเป็นทางเลอืกที+มคีวามสาํคญั ที+ทาํใหช้าวบา้นมโีอกาสเพิ+มรายไดใ้หแ้ก่ตนเอง โดยไม่

ตอ้งอพยพเขา้สู่เมอืงใหญ่ และในระยะยาว ธุรกจิชุมชนจะเป็นทางเลอืกที+สามารถดงึดูดรายไดจ้ากเมอืงคนืสูช่นบท ธุรกจิ

ชมุชนจงึเป็นชอ่งทางและโอกาสสาํหรบัผูท้ ี+มคีวามตอ้งการในการประกอบธุรกจิดว้ยตนเองรว่มกบัสมาชกิคนอื+น ซึ+งเน้นการ

ใชเ้งนิทนุน้อย เน้นการสรา้งงานในทอ้งถิ+น ทาํใหเ้กดิการจา้งงานในทอ้งถิ+น อกีทั !งยงัชว่ยสรา้งความแขง็แรงภายในชมุชน 
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จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจ ัยจึงได้มีความสนใจที+จะศึกษาถึงการจัดการการท่องเที+ยวเชิงนิเวศและปจัจัยที+มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการทอ่งเที+ยวของนกัทอ่งเที+ยวที+เดนิทางเขา้มาทอ่งเที+ยว ทะเลแหวกสนัหลงัมงักรในมมุมองของ

นกัท่องเที+ยวที+จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาของชมุชนและสาํหรบัหน่วยงานภาครฐัต่าง ๆ เช่น การท่องเที+ยวแหง่ประเทศ

ไทย สาํนกังานกระทรวงวฒันธรรมประจาํจงัหวดั กรมศลิปากร เป็นตน้ หน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ เชน่ บรษิทัจดัการดา้น

การทอ่งเที+ยว ธุรกจิโรงแรมที+พกั สถานประกอบการ รา้นคา้บรเิวณชุมชนในหมู่บา้น เพื+อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ที+จะตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของนกัท่องเที+ยว และนําไปสูแ่รงดงึดดูที+จะทาํใหน้กัทอ่งเที+ยวเขา้มาทอ่งเที+ยวทะเลแหวกสนัหลงัมงักร อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัสตลู 

ดงันั !นผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาการจดัการการท่องเที+ยวเชงินิเวศของหมูบ่า้นบากนัเคย ตาํบลตนัหยงโป อําเภอ

เมอืง จงัหวดัสตูล ที+เป็นแหล่งทอ่งเที+ยวที+น่าสนใจของจงัหวดัสตูลใหเ้กดิการบูรณาการในการจดัการแหล่งท่องเที+ยวเชงิ

นิเวศอย่างเหมาะสม เพื+อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที+ยวที+เดนิทางมาท่องเที+ยวในหมู่บ้านบากนัเคย ตําบล

ตนัหยงโป อําเภอเมอืง จงัหวดัสตลู ใหเ้กดิจติสาํนึกสาํหรบัการร่วมกนัอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ+งแวดล้อมอย่าง

ยั +งยนืและเกดิผลกระทบน้อยที+สดุ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื+อศกึษาความตอ้งการของนกัทอ่งเที+ยวในหมูบ่า้นบากนัเคย ตาํบลตนัหยงโป อาํเภอเมอืง จงัหวดัสตลู 

2. เพื+อศกึษาพฤตกิรรมการท่องเที+ยวเชงินิเวศของนกัท่องเที+ยว ในหมูบ่า้นบากนัเคย ตําบลตนัหยงโป อําเภอเมอืง 

จงัหวดัสตลู 

3. เพื+อศกึษาแนวทางการจดัการการทอ่งเที+ยวเชงินิเวศ ของหมูบ่า้นบากนัเคย ตาํบลตนัหยงโป อาํเภอเมอืง จงัหวดั

สตลู 

 

ขอบเขตการวิจยั 

1. เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณที+ใชว้ธิกีารสาํรวจและตามด้วยการใชแ้บบสอบถามเป็นเครื+องมอืขอบเขตของการศกึษา 

โดยใชก้ลุ่มประชากรเป็นนกัทอ่งเที+ยว จาํนวน ;<< คน 

2. ระยะเวลาที+ทาํการศกึษา เริ+ม ธนัวาคม VrsP - เดอืนมกราคม VrsV 

3. สถานที+เก็บขอ้มลู นําแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มลูกบักลุม่นกัท่องเที+ยวที+เดนิทางเขา้มาในหมูบ่า้นบากนัเคย และใช้

วธิกีารทาํแบบสอบถามออนไลน์ผ่านชอ่งทาง Line และ Facebook 
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กรอบแนวความคิด 

1. พฤตกิรรมการทอ่งเที+ยว 

- ระยะเวลาที+ใชใ้นการท่องเที+ยว 

- ค่าใชจ้า่ยสาํหรบัการทอ่งเที+ยว  

- ความถี+ในการทอ่งเที+ยวต่อปี 

- ชว่งเวลาในการเดนิทาง 

2. องคป์ระกอบการทอ่งเที+ยวเชงินิเวศ 

- ดา้นพื!นที+ 

- ดา้นการจดัการ 

- ดา้นกจิกรรมและกระบวนการ 

- ดา้นการมสีว่นรว่ม 

-  

ประโยชน์ทีคาดวา่จะได้รบั 

     N. ทาํใหท้ราบถงึความตอ้งการของทอ่งเที+ยวในหมูบ่า้นบากนัเคย ตาํบลตนัหยงโป อาํเภอเมอืง จงัหวดัสตลู  

      V.  ทาํใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการท่องเที+ยวเชงินิเวศของนกัท่องเที+ยวในหมูบ่า้นบากนัเคย ตําบลตนัหยงโป 

 อาํเภอเมอืง จงัหวดัสตลู เป็นอย่างไร 
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วิธีการดาํเนินการวิจยั (Method) 

การวจิยัเรื+อง การจดัการการทอ่งเที+ยวนเิวศของหมูบ่า้นบากนัเคย ตาํบลตนัหยงโป อาํเภอเมอืง จงัหวดัสตลู 

เป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey research)   การวจิยัเชงิสาํรวจนั !นผูว้จิยัจะเกบ็รวบรวม ขอ้มลูจากนักทอ่งเที+ยว ซึ+งอาจจะ

เป็นขอ้มลทูี+เกี+ยวกบัขอ้เทจ็จรงิหรอืความคดิเหน็ของบุคคลกไ็ด ้ซึ+งขอ้มลูดงักล่าวจะบรรยายเกี+ยวกบัปรากฏการณ์ที+ผูว้จิยั

ตอ้งการศกึษาการวจิยัเชงิสาํรวจนนั !นผูว้จิยัจะนําขอ้มลูที+รวบรวมได ้ทั !งหมด มาวเิคราะหเ์พื+อหาลกัษณะสว่นรวมของกลุ่มที+

ทาํ การศกึษาซึ+งมขี ั !นตอนการดาํเนนิการวจิยั ดงันี! 

1) การกาํหนดประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

ผูว้จิยัเลอืกประชากรสาํหรบัการวจิยั  ครั !งนี! คอืบุคคลทั +วไปที+ไปท่องเที+ยวหมู่บา้นบากนัเคย ตําบลตนัหยงโป 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสตูล  จากนั !นคณะผูว้จิยัจะใชว้ธิกีารแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มประชากร นอกจากนี!ทางทมีผูว้จิยั ใช้

วธิกีารเกบ็ขอ้มลูโดยการใหก้ลุ่มตวัอย่างทาํแบบทดสอบออนไลน์ควบคู่ไปกบัการลงพื!นที+เกบ็ขอ้มลูเอง โดยขอ้มลูทั !งหมด

รวมกนัเทา่กบั ;<< แบบทดสอบ  

2) การสรา้งเครื+องมอืที+ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 

เครื+องมอืที+ใช้ในการวิจัยครั !งนี! เป็นแบบสอบถาม เป็นแบบกําหนดคําตอบไว้ (Multiple Choices) โดยการ

เลอืกตอบจากสิ+งที+กําหนดไว้ และแบบที+ไม่ได้กําหนดคําตอบไว้เพื+อใหส้ามารถตอบคําถามได้อย่างอสิระซึ+งรปูแบบและ

รายละเอยีดของแบบสอบถามแบง่ได ้ 

         O) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

1.   นําแบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดว้ยการเลอืกตวัอย่างตามความน่าจะเป็น (probability sampling) โดย

ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ Cluster random sampling ณ หมู่บา้นบากนัเคย ตาํบลตนัหยงโป อาํเภอเมอืง จงัหวดัสตูล และ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูทั !งหมด 400 ชดุ  

2.    เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบทดสอบออนไลน์ในสดัสว่น 10% ของกลุ่มตวัอย่างทั !งหมด 

4) การวเิคราะหข์อ้มลู 

การศกึษาวจิยัเรื+อง การจดัการการท่องเที+ยวนิเวศของหมูบ่า้นบากนัเคย ตําบลตนัหยงโป อาํเภอเมอืง จงัหวดัสตลู 

 รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามซึ+งผ่านการตรวจสอบความเที+ยงตรง ( Content Validity )  จากผูท้รงคณุวฒุไิดป้ระเมนิ

ค่า IOC ของทุกข้อคําถามมากกว่า 0.5 แสดงว่า แบบสอบถามทุกขอ้ที+ผู้วิจยัได้สรา้งขึ!นมคีวามถูกต้องของเนื!อหา ( ดู

ภาคผนวก ก ) และนําแบบสอบถามปิดสอบความเชื+อมั +น ( Reliability )  โดยใชว้ิธีหาค่าสมัประสทิธิ �อลัฟาครอนบคั ( 

Cronbach 's Alpha coefficient ) ได้ค่าแสดงถงึระดบัความคงที+ของแบบสอบถามโดยมคี่าระหว่าง ( 0 < α  <1 ) ถ้ามคี่า

ใกล้เคยีงกบั 1 มากแสดงว่ามคีวามเชื+อมั +นมาก ( ดูภาคผนวก ข  แล้วนําแบบสอบถามที+แก้ไขแล้วไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง

ทั !งสิ!น 402 คน  โดยคดิเป็น 104%  ทาํใหไ้ดร้บัขอ้มลูเพยีงพอที+จะใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูเป็นลําดบั โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน

ดงันี! 

 

1. ขอ้มลูเกี+ยวกบัปจัจยัสว่นบุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. ขอ้มลูเกี+ยวกบัพฤตกิรรมการทอ่งเที+ยว 
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3. ขอ้มลูเกี+ยวกบัระดบัความตอ้งการของนกัทอ่งเที+ยวโดยการใชอ้งคป์ระกอบการจดัการการทอ่งเที+ยวเชงินเิวศ 

4. ขอ้มลูขอ้เสนอแนะที+เกี+ยวกบัการทอ่งเที+ยวเชงินเิวศ 

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล (Results and Discussion) 

1. การศึกษาเกี+ยวกับข้อมูลทั +วไปของลูกค้า พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง OP-;< ปี 

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมสีถานภาพสมรส อาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ ระดบัรายไดต้่อเดอืน 10,001-20,000 บาท ที+

อยูอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัสงขลา 

2. การศกึษาพฤตกิรรมของนักท่องเที+ยว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที+ยวเป้าหมายที+เดินทางเขา้มาท่องเที+ยวใน

หมูบ่า้นบากนัเคย ตําบลตนัหยงโป จงัหวดัสตลู ในวจิยัครั !งนี!คอื นกัท่องเที+ยวประเภทพกัคา้งคนืเป็นเวลา V วนั P คนื เพื+อ

นําไปเป็นรปูแบบในการจดัการการท่องเที+ยวเชงินิเวศของหมูบ่า้นบากนัเคย ตําบลตนัหยงโป จงัหวดัสตลู ใหเ้กดิการจดัการ

ที+มคีวามเหมาะสม และตอบสนองความตอ้งการของนนักท่องเที+ยวไดต้รงกลุ่มเป้าหมายและมปีระสทิธภิาพ โดยการเดนิ

ทางเขา้มาทอ่งเที+ยวตะเดนิทางร่วมกบัครอบครวัเป็นสว่นใหญ่ และใชพ้าหนะเป็นรถยนตส์ว่นบคุคลในการเดนิทาง ซึ+งวนัที+

ใชใ้นการเดนิทางทอ่งเที+ยว จะเป็นวนัเสาร-์อาทติยเ์ป็นส่วนใหญ่ บาท ความถี+ในการเดนิทางมาทอ่งเที+ยวหมู่บา้นบากนัเคย 

จาํนวน V ครั !ง โดยชว่งเวลาที+เดนิทางทอ่งเที+ยวเป็นวนัเสาร-์อาทติย ์เดนิทางรว่มกบัครอบครวั 

3. การศกึษาระดบัความต้องการใชอ้งค์ประกอบการทอ่งเที+ยวเชงินิเวศโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที+สุด สามารถ

เรยีงลําดบัความต้องการใช้องค์แระกอบในการท่องเที+ยวเชงินิเวศในระดบัมากที+สุด V ด้าน ไดแ้ก่ 1. ด้านกจิกรรมและ

กระบวนการ V.ดา้นการมสีว่นรว่ม และอยู่ในระดบัมาก V ดา้น ไดแ้ก ่P.ดา้นพื!นที+ V.ดา้นกานจดัการ 

 

ข้อเสนอแนะ (Suggestion) จากผลการวิจยั และการวิจยัครั Tงต่อไป 

1. ควรมกีารวจิยัเพื+อศกึษาการจดัการการทอ่งเที+ยวเชงินเิวศเพื+อการรองรบักลุ่มนกัทอ่งเที+ยวต่างชาต ิ

2. ควรมกีารวิจยัเพื+อศึกษาการจดัการการท่องเที+ยวเชิงนิเวศในพื!นที+บรเิวณใกล้เคยีง เพื+อสร้างการท่องเที+ยว

เชื+อมโยง 

3. ควรมกีารวิจยัเพื+อศึกษาการจดัการการท่องเที+ยวเชิงนิเวศเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักท่องเที+ยว

ครอบครวั นกัทอ่งเที+ยวกลุ่มวยัเกษยีณ เป็นตน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัฉบบันี!สําเรจ็ลงไดด้้วยด ีเนื+องจากได้รบัความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์นิภา รุ่งเรอืงวุฒไิกร 

อาจารยท์ี+ปรกึษางานวจิยั ที+กรุณาใหค้าํแนะนําปรกึษาตลอดจนปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อย่างดี

ยิ+ง ผูว้จิยัตระหนกัถงึความตั !งใจจรงิและความทุม่เทของอาจารย ์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทนีี! 

ขอขอบพระคุณ นายอิดรสิ อุเส็น  ซึ+งเป็นผู้ทรงคุณวุฒทิี+ใหค้วามอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื+องมอืวิจยั 

รวมถึงขอขอบพระคุณผู้ประเมนิทาํแบบสอบถาม ทุกท่านที+ใหข้อ้มูลต่าง ๆ ที+เอื!อต่อการทํางานวจิยั ทุกท่านที+ใหค้วาม

รว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม จนทาํใหง้านวจิยันี!สาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี

อนึ+ง ผูว้จิยัหวงัว่า งานวจิยัฉบบันี!จะมปีระโยชน์อยู่ไม่น้อย จงึขอมอบส่วนดทีั !งหมดนี! ใหแ้ก่เหล่าคณาจารย์ที+ได้

ประสทิธปิระสาทวชิาจนทาํให้ผลงานวจิยัเป็นประโยชน์ต่อผู้ที+เกี+ยวขอ้ง และขอมอบความกตญั�ูกตเวทติาคุณ แด่บดิา 

มารดา และผูม้พีระคุณทกุท่าน สาหรบัขอ้บกพร่องต่าง ๆ ที+อาจจะเกดิขึ!นนั !น ผูว้จิยัขอน้อมรบัผดิเพยีง ผูเ้ดยีว และยนิดทีี+

จะรบัฟงัคาแนะนาจากทกุทา่นที+ไดเ้ขา้มาศกึษา เพื+อเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวจิยัต่อไป 
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