
แนวทางส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวพหวุฒันธรรมในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี 
Guidelines for Promotion and Development of Multicultural Tourism in The 
Municipality of Pattani 

ฮากมี ีเบญจสมทิธิ ์

บทคดัย่อ 
การศกึษาแนวทางสง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่วพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี มวีตัถุประสงค ์

1) เพื่อศกึษาแหล่งท่องเทีย่วเชงิพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 2) เพื่อศกึษาแนวทางสง่เสรมิและพฒันาการ
ท่องเที่ยวพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมืองปตัตานี 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการส่งเสริมและ
พฒันาการท่องเที่ยวพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานีและ 4) เพื่อศึกษาปญัหาและอุปสรรคที่มผีลต่อการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี โดยมกีลุ่มตวัอย่างจาก 4 กลุ่ม คอื 1) ประชาชนในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลเมอืง 2) 
นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 3) บุคลากรภาครฐัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการ
ท่องเทีย่วจงัหวดัปตัตานี และ 4) ผูป้ระกอบการธุรกจิดา้นการบรกิารท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ โรงแรม บรษิทัทวัร ์ 

ผลการศกึษาพบว่า 
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมืองปตัตานี คอื แหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม 3 

ศาสนา ไดแ้ก่ วดั มสัยดิ และศาลเจา้ 
2. แนวทางสง่เสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี      

1) จดัใหม้สีถานทีจ่ดัแสดงวตัถุโบราณ เพื่อเป็นแหล่งรวมมรดกทางวฒันธรรม 
2) เพิม่สิง่อ านวยความสะดวกต่อนกัท่องเทีย่ว 
3) การจดัการดา้นการใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่วใหม้ากขึน้ 
4) เพิม่ถนนสเีขยีว พฒันาเสน้ทางใหม้คีวามสะอาด เรยีบรอ้ย 
5) จดัใหม้พีนกังานตอ้นรบัหรอืมคัคุเทศเพื่อแนะน าแหล่งท่องเทีย่วแก่นกัท่องเทีย่ว 
6) จดักจิกรรม One Day Tour ในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 
7) สง่เสรมิการลงทุนดา้นเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

3. ความคดิเหน็ของชุมชนทีม่ต่ีอการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืง
ปตัตานี พบว่า สว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานีในภาพรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง  ( x  = 3.32 , S.D. = 0.22)  ดา้นสิง่ดงึดดูนกัท่องเทีย่วมรีะดบัความคดิเหน็สงูสดุอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.52 

, S.D. = 0.22) รองลงมาดา้นการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่วอยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.34 , S.D. = 0.10) และดา้นสิง่

อ านวยความสะดวกมรีะดบัความคดิเหน็ต ่าสดุอยู่ระดบัปานกลาง   ( x  = 3.08 , S.D. = 0.02) ตามล าดบั 
ปญัหาและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี คอื ปญัหา

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และปญัหาจากข้อจ ากดัด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบยีบทีไ่ม่เอือ้ต่อการพฒันาการท่องเทีย่ว 

ค าส าค ั : แนวทางสง่เสรมิ, การท่องเทีย่ววฒันธรรม, ปตัตานี 

 

 



ABSTRACT 

Study of guidelines for promotion and development of multicultural tourism in Pattani 
municipality The objectives are 1) to study the multicultural tourist attraction in the municipality of Pattani 2) to 
study ways to promote and develop multicultural tourism in Pattani municipality 3) to study the opinions of the 
community on the promotion and development of multicultural tourism municipalities, Pattani and 4) to study 
the problems and obstacles that affect tourism in the municipality. Brittany with a sample of 4 groups: 
1) people in the municipality area 2) Tourists traveling to Pattani municipality 3) Government personnel That is 
involved in tourism promotion in Pattani and 4) business operators in tourism services, including hotels, tour 
companies 

The study indicated that 
1.   Multicultural tourism in Pattani municipality is a cultural tourism destination, including 3 temples, 

mosques and shrines. 
2.   Guidelines for promotion and development of multicultural tourism in Pattani municipality 

1) Provide a place to display antique objects To be a source of cultural heritage 
2) Add amenities to tourists 
3) Service management for more tourists 
4) Add green road Develop a clean path neat 
5) Organize a reception or almost ready, it's the defendants helped to introduce the attractions 

for tourists. 
6) Organize One Day Tour activities in Pattani Municipality 
7) Promote investment in tourism 

3.   The opinions of the community towards the promotion and development of multicultural tourism in 
Pattani municipality found that most of the opinions toward tourism image in Pattani municipality were at a 

moderate level. ( x  = 3.32, SD = 0.22) The aspect of attracting tourists has the highest level of opinion at a 

high level ( x  = 3.52, SD = 0.22), followed by moderate access to tourist sites ( x  = 3.34, SD = 0.10) and 

facilities have the lowest level of opinion at a moderate level ( x  = 3.08, SD = 0.02) respectively 
4.   Problems and obstacles affecting tourism promotion and development in Pattani municipality Is 

the problem from the unrest situation in the three southern border provinces And problems from restrictions 
on policies, laws, regulations that are not conducive to tourism development 

Keyword : Promotion Guidelines , Cultural Tourism , Pattani 

 

 

 

 

 



บทน า  
จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ก่อให้เกดิความแตกแยกในสงัคมเป็นวง

กวา้ง สรา้งความหวาดระแวง ความไม่เขา้ใจ และความไม่ไวว้างใจกนัและกนัระหว่างประชาชนชาวพุทธกบัชาวมุสลมิ 
อกีทัง้ยงัท าใหส้ภาพวถิชีวีติตอ้งเปลีย่นไป จนกลายเป็นวกิฤตเิลวรา้ย สรา้งความกระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงของ
รฐัและความปลอดภยัของประเทศ น ามาความสญูเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิ เศรษฐกจิ การท่องเทีย่ว ซึง่ส่งผลใหอ้ตัรา
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ และคุณภาพชวีติของคนในชุมชนค่อยๆ ลดน้อยลง (อกณัหม์ณี ลยีาชยั, 2556 : 20)การ
ท่องเทีย่วเป็นกลไกทีท่ าใหม้นุษยส์ามารถตอบสนองความตอ้งการในเรยีนรูด้ว้ยการเดนิทางท่องเทีย่วไปยงัสถานทีท่ีม่ ี
ความแตกต่างจากพื้นที่อาศัยของตน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปจัจุบันการขยายตัวของระบบเครือข่ายการสื่อสาร 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีการคมนาคม และการแข่งขนัต่างๆ ล้วนส่งเสรมิให้เกดิการเดนิทางท่องเที่ยวทัว่โลก 
แมว้่าโลกเผชญิปญัหาดา้นการเมอืง เศรษฐกจิและภยัพบิตัทิางธรรมชาตเิป็นอย่างมาก แต่ความเป็นโลกาภวิฒัน์ยงัคง
ส่งเสริมให้มนุษย์เดินทางท่องเที่ยวทัว่โลกในอตัราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งองค์กรการท่องเที่ยวโลก 
(UNWTO) ยนืยนัว่าการท่องเทีย่วยงัคงเตบิโตต่อไปและท าคาดว่าปี 2563 จะมกีารเดนิทางทัว่โลกจ านวน 1.56 พนัลา้น
ครัง้ การเดนิทางจ านวนมหาศาลนี้ก่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นวฒันธรรมขา้มชาติทัง้ในระดบัทอ้งถิ่น  ภูมภิาค และโลก 
(WTO : 2001) และวฒันธรรมจะเป็นสิ่งดึงดูดใจที่ส าคญัที่ท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยงัประเทศต่างๆ  ทัว่โลก 
ขณะเดยีวกนั วฒันธรรมของแต่ละประเทศจะมกีารเคลื่อนไหวไปยงัประเทศอื่นโดยผ่านการประชุมหรอืสมัมนา การจดั
งานแสดงสนิคา้ อาหาร ดนตร ีภาพยนตร ์และสื่อโฆษณาต่างๆ (Richards, 2007: 4) ซึง่ยิง่ท าใหน้ักท่องเทีย่วเดนิทางไป
ยงัพืน้ทีท่ีม่วีฒันธรรมทีแ่ตกต่างจากตนเพื่อเรยีนรู้ เขา้ใจ และเหน็คุณค่าสถาปตัยกรรม ศลิปะ ประเพณี เทศกาล วถิชีวีติ
ของคนในพืน้ทีอ่ื่นเรยีกว่า “การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม” (นุชนารถ รตันสวุงศช์ยั, 2554 : 32) 

ปตัตานีเป็นจงัหวดัทีต่ัง้อยู่รมิฝ ัง่ทะเลตะวนัออกของภาคใต้ตดิกบัทะเลจนีใต้ หรอือ่าวไทย มพีืน้ทีป่ระมาณ 
1,940,356 ตารางกโิลเมตร มแีม่น ้าทีส่ าคญั 2 สาย คอื แม่น ้าตานี และแม่น ้าสายบุรี ในอดตีจงัหวดัปตัตานีเป็นจงัหวดั
ทีม่คีวามเจรญิรุ่งเรอืงมาก เคยมฐีานะเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรลงักาสุกะซึง่เป็นรฐัอสิระของชาวไทยพุทธในพุทธ
ศตวรรษที ่7 มอีาณาเขตครอบคลุมพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา ปตัตานี ยะลา นราธวิาส รฐักลนัตนั กบัรฐัตรงักานูในมาเลเซยี 
ปจัจุบนัยงัมซีากเมอืงเก่าของปตัตานีในยุคนัน้ปรากฏใหเ้หน็ทีอ่ าเภอยะรงัในปจัจุบนั และจากการทีม่พีืน้ทีเ่ป็นป่าเขา 
และมพีื้นที่ติดชายฝ ัง่ทะเลเป็นระยะทางยาวประมาณ 170 กโิลเมตร จงึเป็นเมอืงท่าที่ส าคญัและเป็นศูนย์กลางการ
ปกครอง การค้า และวัฒนธรรม มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหลายด้าน ทัง้ด้านธรรมชาติ โบราณสถานทาง
ประวตัศิาสตรแ์ละดา้นประเพณีวฒันธรรม 

การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม เป็นการท่องเทีย่วเพื่อศกึษาถงึผลรวมของการสัง่สมสิง่สรา้งสรรคแ์ละภูมปิญัญา
ของมนุษยใ์นสงัคมนัน้ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบแผนการด ารงชวีติทีส่งัคมนัน้ๆ ยดึถอืสบืทอดปฏบิตัิกนัมา ช่วยใหเ้กดิความ
เจรญิงอกงามในชวีติของมนุษยใ์นสงัคม เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวฒันธรรมของสงัคม (สุดชวีนั นันทวนั 
ณ อยุธยา, 2551 อ้างถึงใน ปรวิตัร ปาโส, 2554 : 9) นอกจากนี้การท่องเทีย่วเป็นเครื่องมอืทีม่คีวามส าคญัมากในการ
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ช่วยลดปญัหาความยากจนจากการสร้างงาน วสิาหกจิขนาดย่อม การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางส่งเสริมและ
พฒันาการท่องเทีย่วพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานีเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการท่องเทีย่วในจงัหวดัปตัตานีเพิม่ขึน้ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาแหล่งท่องเทีย่วเชงิพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี  
2. เพื่อศกึษาแนวทางสง่เสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 
3. เพื่อศกึษาความคดิเหน็ของชุมชนที่มต่ีอการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืง

ปตัตานี 



4. เพื่อศกึษาปญัหาและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 

ขอบเขตการวิจยั 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาแนวทางส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวพหุวฒันธรรมในเขต

เทศบาลเมอืงปตัตานี ประกอบดว้ย 
1) ประชาชนในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลเมอืงปตัตานี  
2) นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 
3) บุคลากรภาครฐัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการท่องเทีย่วจงัหวดัปตัตานี 
4) ผูป้ระกอบการธุรกจิดา้นการบรกิารท่องเทีย่ว เช่น โรงแรม บรษิทัทวัร ์เป็นตน้ 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมในจังหวัดปตัตานี           

เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการท่องเทีย่วในจงัหวดัปตัตานี ประกอบดว้ย 
1) แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรมในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 
2) ความคดิเหน็ของชุมชนที่มต่ีอการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืง

ปตัตานี 
3) แนวทางสง่เสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วพหวุฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 
4) ปญัหาและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี  

3. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
พืน้ทีใ่นการการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คอื เขตพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืงปตัตานี 

กรอบแนวความคิด 
                            ตวัแปรต้น                                                                        ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ท าใหท้ราบถงึแหล่งท่องเทีย่วพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 
2. ท าใหท้ราบถงึแนวทางสง่เสรมิและพฒันาท่องเทีย่วพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 
3. ท าให้ทราบถึงความคิดเหน็ของชุมชนที่มต่ีอการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวพหุวฒันธรรมในเขต

เทศบาลเมอืงปตัตานี 
4. ท าใหท้ราบถงึปญัหาและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 

- ภาพลกัษณ์ของการท่องเทีย่วในเขต
เทศบาลเมอืงปตัตานี 
- จดุแขง็ จดุเด่นของการท่องเทีย่วในเขต
เทศบาลเมอืงปตัตานี 
- จดุอ่อน จดุด้อยของการท่องเทีย่วใน
เขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 
- ปัญหา อปุสรรคของการท่องเทีย่วใน
เขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 

แนวทางสง่เสรมิและพฒันา 

การท่องเทีย่วพหวุฒันธรรมใน 

เขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 



วิธีการด าเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัมุ่งเน้นศกึษา เรื่อง แนวทางสง่เสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาล

เมอืงปตัตานี โดยการศกึษาวจิยันี้จะเป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ ซึง่มวีธิดี าเนินการวจิยั ดงันี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัมุ่งเน้นศกึษา ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้นี้ แบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงันี้ 

1) ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมอืงปตัตานี เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience 
sampling) จ านวน 50 คน จากจ านวนประชาชนที่อาศยัอยู่ในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี จ านวน 62,428 คน 
(เทศบาลเมอืงปตัตานี, 2562) 

2) นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenience sampling) จากนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี จ านวน 5 คน 

3) บุคลากรภาครฐัที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสรมิการท่องเที่ยวจงัหวดัปตัตานี เลอืกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จากระดบัผูบ้รหิารหรอืรองหรอืผูช้่วยผูบ้รหิาร จ านวน 2 คน 

4) ผูป้ระกอบการธุรกจิดา้นการบรกิารท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ โรงแรม บรษิทัทวัร ์เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบ
ง่าย (Simple random sampling) จากผูบ้รหิารหรอืรองบรหิารหรอืผูช้่วยผูบ้รหิาร จ านวน 4 คน 
2. การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาแนวทางสง่เสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 

ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ โดยด าเนินการสรา้งเครื่องมอืขัน้ตอน ผูศ้กึษาก าหนดขัน้ตอนดงันี้ 
1) การศกึษาขอ้มูลทุติยภูม ิ(Secondary data) โดยคน้ควา้จากขอ้มูลเอกสาร บทความต ารา และ

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2) การศกึษาขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary data) โดยลงพืน้ทีส่ ารวจและศกึษา เพื่อรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ที่

เป็นประโยชน์ในการสรา้งเครื่องมอืใหต้รงกบัวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด 
3) ท าการสรา้งแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์  
แบบสอบถาม  
เป็นเครื่องมอืในการส ารวจความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วและประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานีที่

มต่ีอภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี แบ่งเป็น 3 ตอน คอื 
ตอนที ่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ สถานะ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 

อาชพี และรายไดต่้อเดอืน โดยลกัษณะค าถามจะเป็นแบบเลอืกตอบตามรายการ (Check list) 
ตอนที ่ 2 ระดบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานีในปจัจุบนั 

ลกัษณะค าถามจะเป็นมาตรวดัอนัตรภาค (Interval scale) ตามวธิขีอง Rensis Likert 5 ระดบัดงันี้ 
 5 ระดบัมากทีส่ดุ 
 4 ระดบัมาก 
 3 ระดบัปานกลาง 
 2 ระดบัน้อย 
 1 ระดบัน้อยทีส่ดุ 
ตอนที ่ 3 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ เป็นค าถามปลายเปิด (Open ended) 
แบบสมัภาษณ์  
เป็นเครื่องมอืในการส ารวจความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วและบุคลากรภาครฐัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการ

ส่งเสรมิการท่องเที่ยวจงัหวดัปตัตานี และผู้ประกอบการธุรกิจด้านการบริการท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรม 



บรษิัททวัร์ เกี่ยวกบัแนวทางส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที่ยวพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาล เมอืงปตัตานี 
ก าหนดประเดน็ค าถามออกเป็น 4 ขอ้ ดงันี้ 

1) จุดแขง็ จุดเด่นของการท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 
2) ปญัหา อุปสรรคของการท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 
3) แนวทางสง่เสรมิการท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 
4) ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการสง่เสรมิการท่องเทีย่ว 
ทัง้นี้ขอ้ค าถามทีเ่ป็นมาตรวดัอนัตรภาค (Interval scale) ตามวธิวีดัของ Rensis Likert 5 ระดบั (เชดิ

ศกัดิ ์โฆวาสนิธุ.์ 2520: 50-56) ผูศ้กึษาก าหนดค่าในการวดัและเทยีบผลการวดักบัมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ดงันี้ 

ระดบัค่าเฉลีย่ 4.21-5.00 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
ระดบัค่าเฉลีย่ 3.41-4.20 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 
ระดบัค่าเฉลีย่ 2.61-3.40 หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง 
ระดบัค่าเฉลีย่ 1.81-2.60 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย 
ระดบัค่าเฉลีย่ 1.00-1.80 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 

3. การวเิคราะหข์อ้มลู 
การวเิคราะหข์อ้มลู ผูศ้กึษาก าหนดแนวทางในการด าเนินการ ดงันี้ 

1) ผู้ศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ พร้อมทัง้แยก
ประเภท 

2) บนัทกึลงในเครื่องคอมพวิเตอรเ์พื่อประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติิ 
3) วเิคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอขอ้มูลโดยใช้สถิติเชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
4) สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลู อภปิรายผล และใหข้อ้เสนอแนะตามล าดบัต่อไป 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ครัง้นี้ประกอบดว้ย 
1. ค่ารอ้ยละ      

  P = 100
n
f







  

เมื่อ   P   คอื  ค่ารอ้ยละ  
 f คอื ค่าความถีท่ีต่อ้งการใหเ้ป็นรอ้ยละ 
 n คอื จ านวนความถีท่ ัง้หมด 

2. ค่าเฉลีย่เลขคณิต     

 x  = 
n
X  

เมื่อ x   คอื   ค่าเฉลีย่เลขคณิต 
 x   คอื   ผลรวมของขอ้มลูทัง้หมด 
 n  คอื   จ านวนขอ้มลู 

3. ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 S = 
n
)xx( 2

 
  



เมื่อ S  คอื  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 X  คอื  ขอ้มลูแต่ละตวั 
 X2  คอื  ขอ้มลูแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
 x   คอื  ค่าเฉลีย่ของคะแนน 
 n  คอื  จ านวนขอ้มลูทัง้หมด 

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
1. แหล่งท่องเทีย่วเชงิพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี คอื แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม 3 ศาสนา 

ไดแ้ก่ วดั มสัยดิ และศาลเจา้ 
2. แนวทางสง่เสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี      

- จดัใหม้สีถานทีจ่ดัแสดงวตัถุโบราณ เพื่อเป็นแหล่งรวมมรดกทางวฒันธรรม 
- เพิม่สิง่อ านวยความสะดวกต่อนกัท่องเทีย่ว 
- การจดัการดา้นการใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่วใหม้ากขึน้ 
- เพิม่ถนนสเีขยีว พฒันาเสน้ทางใหม้คีวามสะอาด เรยีบรอ้ย 
- จดัใหม้พีนกังานตอ้นรบัหรอืมคัคุเทศเพื่อแนะน าแหล่งท่องเทีย่วแก่นกัท่องเทีย่ว 

3. จดักจิกรรม One Day Tour ในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 
4. สง่เสรมิการลงทุนดา้นเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
5. ความคดิเห็นของชุมชนที่มต่ีอการส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมือง

ปตัตานี พบว่า สว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานีในภาพรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง  ( x  = 3.32 , S.D. = 0.22)  ดา้นสิง่ดงึดดูนกัท่องเทีย่วมรีะดบัความคดิเหน็สงูสดุอยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.52 

, S.D. = 0.22) รองลงมาดา้นการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่วอยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 3.34 , S.D. = 0.10) และดา้นสิง่

อ านวยความสะดวกมรีะดบัความคดิเหน็ต ่าสดุอยู่ระดบัปานกลาง   ( x  = 3.08 , S.D. = 0.02) ตามล าดบั 
6. ปญัหาและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี คอื ปญัหา

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และปญัหาจากข้อจ ากดัด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบยีบทีไ่ม่เอือ้ต่อการพฒันาการท่องเทีย่ว 

แนวทางส่งเสริมและพฒันาการท่องเที่ยวพหุวฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี พบว่า 1) ควรเพิม่สิง่
อ านวยความสะดวกต่อนักท่องเทีย่ว 2) จดัให้มสีถานที่จดัแสดงวตัถุโบราณ เพื่อเป็นแหล่งรวมมรดกทางวฒันธรรม    
3) เพิม่สิง่อ านวยความสะดวกต่อนกัท่องเทีย่ว 4) การจดัการดา้นการใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่วใหม้ากขึน้ 5) เพิม่ถนนสี
เขยีว พฒันาเสน้ทางใหม้คีวามสะอาด เรยีบรอ้ย 6) จดัใหม้พีนกังานตอ้นรบัหรอืมคัคุเทศเพื่อแนะน าแหล่งท่องเทีย่วแก่
นักท่องเทีย่ว 7) จดักจิกรรม One Day Tour ในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี และ 8) ส่งเสรมิการลงทุนดา้นเกีย่วกบัการ
ท่องเทีย่วสอดคลอ้งกบัปรวิตัร ปาโส (2554) กล่าวว่า แนวทางในการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
มาส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 2) ควรพัฒนาเส้นทางให้มีความสะดวก หลากหลาย          
และเชื่อมโยงกนั โดยจดัท าแผนที่ท่องเที่ยว 3) ควรก าหนดมาตรฐานการจดัการ และก าหนดพื้นที่บรกิารให้ชดัเจน    
4) มกีารจดัท าโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ครอบครองแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการก าหนดการและราคาที่
เหมาะสม 5) ควรใหป้ระชาชนและนักท่องเทีย่วเขา้ไปมสี่วนร่วมในกจิกรรมท่องเทีย่วทีอ่นุรกัษ์ สะทอ้นสภาพวถิชีวีติ
ชาวบา้น เช่น จดัโฮมสเตยท์ีชุ่มชนบรหิารจดัการ 6) ดา้นบรกิารเสรมิ ควรเพิม่สถานพยาบาล ธนาคาร สถานีบรกิาร
น ้ามนั ในแหล่งท่องเทีย่วใหเ้พยีงพอ 7) วางนโยบายดา้นการศกึษาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมใหเ้ป็นหลกัสตูรทอ้งถิน่
เพื่อปลูกฝงัค่านิยม จติส านึก และสรา้งความภาคภูมใิจในวฒันธรรมของจงัหวดัรอ้ยเอด็ 8) การจดัศูนยก์ารเรยีนรูใ้น



ชุมชน เพื่อรวบรวมเอกลกัษณ์ของทอ้งถิน่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม 9) แผนการพฒันา ควรให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการก าหนดแผนในระยะยาวให้สอดคล้องกบังบประมาณ 10) รฐัควรพฒันาแหล่งท่องเที่ยว 
ชีแ้นะแนวทางในการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วใหเ้จา้ของชุมชนมสี่วนร่วมเสนอความคดิเหน็ ความต้องการ ความเป็นไป
ไดแ้ละสนบัสนุนดา้นงบประมาณทีต่่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ  
มกีารจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารท่องเทีย่ว ตดิตาม และประเมนิผล 
1. ศกึษาความตอ้งการ รูปแบบกจิกรรมการท่องเทีย่ว  กลุ่มตลาดเป้าหมาย และวเิคราะหภ์าพรวมของการ

ท่องเทีย่ววฒันธรรมในเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี  
2. ควรศกึษาแนวโน้มของปจัจยัภายนอกต่างๆ เช่น ทีม่ต่ีอแนวทางการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วเชงิ

วฒันธรรมของเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 
3. ควรศกึษาความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบับทบาทของภาครฐัทีม่สี่วนในการส่งเสรมิและพฒันาการ

ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมของเขตเทศบาลเมอืงปตัตานี 
 

กิตติกรรมประกาศ 
การคน้ควา้อสิระฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ดว้ยด ีผู้ศกึษาขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยน์ิภา รุ่งเรอืงวุฒไิกร     

ทีไ่ดใ้หค้ าแนะน าและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จนท าใหผ้ลการศกึษาครัง้นี้เสรจ็สมบรูณ์ นอกจากนี้ขอขอบคุณ
ผูเ้ขยีนและผู้เรยีบเรยีงเอกสารและผลงานวจิยัต่าง ๆ ทีผู่้ศกึษาได้น ามาอ้างองิ ตลอดจนขอขอบคุณแหล่งขอ้มูลที่ผู้
ศกึษาใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจนท าใหไ้ดข้อ้มลูทีส่มบรูณ์และเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาครัง้นี้ 
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