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บทคดัย่อ 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอศกัยภาพ
การท่องเที่ยวเชงินิเวศ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าฮาลา-บาลา อ าเภอแว้ง จงัหวดันราธิวาส กลุ่ม
ตวัอย่าง คอืนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา – บาลา จ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
ครัง้นี้เป็นแบบประเมนิศกัยภาพและแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชก้ารแจกแจง
ความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 ผลการศกึษาพบว่า ขอ้มลูทัว่ไปของนกัทอ่งเทีย่วในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา – บาลา  สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ
51.50) มอีายุระหว่าง 20 - 30 ปี (ร้อยละ51.20) มสีถานภาพโสด (รอ้ยละ72.20) จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ53.50) 
สว่นใหญ่ประกอบอาชพีธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย (รอ้ยละ52.00) นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มรีายได ้10,001 – 20,000 บาท (รอ้ยละ
40.50) มลีกัษณะการท่องเทีย่ว แบบอื่นๆ(มากบัหน่วยงาน) (รอ้ยละ77.30) มลีกัษณะการเดนิทางของนักท่องเทีย่วโดยรถ
อื่นๆ(รถของหน่วยงาน) (รอ้ยละ79.00)  
 1. ด้านศกัยภาพการท่องเที่ยวเชงินิเวศในภาพรวมทัง้ 7 ดา้น อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า 
ดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเทีย่ว ดา้นคุณค่าและความส าคญัของแหล่งท่องเทีย่ว มศีกัยภาพการท่องเทีย่วเชงินิเวศ
อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ รองลงมา คอื ดา้นความสะดวกในการเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกภายในแหล่ง
ท่องเทีย่ว ดา้นการตอบรบัของประชาชนในทอ้งถิน่ มศีกัยภาพการท่องเทีย่วเชงินิเวศอยู่ในระดบัมาก ส่วนในดา้นของการ
จดัการเชงินิเวศ มศีกัยภาพการท่องเทีย่วเชงินิเวศอยู่ในระดบัน้อย 
     2. ดา้นความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงินิเวศในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าฮาลา-บา
ลา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  นักท่องเที่ยวมคีวามต้องการให้มกีารพฒันา ด้านความ
สะดวกในการเขา้ถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิง่อ านวยความสะดวก ด้านการบรกิารท่องเที่ยว ด้านการมสี่วนร่วมของชุมชน
ทอ้งถิน่ 
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    3. แนวทางในการพฒันาเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าฮาลา-บาลา อ าเภอแว้ง จงัหวดันราธวิาส ควรมหีน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งควรสร้างความรูค้วามเขา้ใจและจติส านักที่ดเีกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชงินิเวศให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐั 
เอกชน รวมทัง้ประชาชนในทอ้งถิน่ใหม้สีว่นร่วมในกระบวนการจดัการท่องเทีย่วเชงินิเวศ  การจดัท าคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิ
นิเวศในเขตรักษาพันธุ์ส ัตว์ป่าฮาลา-บาลาอ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตัง้แต่การค้นหาสาเหตุของปญัหา การวางแผน การปฏิบัติ การ
ประเมนิผล และการดแูลรกัษาแหล่งท่องเทีย่วภายในทอ้งถิน่ 

 ค าส าคญั: การท่องเทีย่วเชงินิเวศ, ศกัยภาพการท่องเทีย่ว, ความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วเชงินิเวศน์ 

 
ABSTRACT 

 THIS RESEARCH AIMS TO STUDY, OF ECOTOURISM POTENTIAL, STUDY OF TOURISTS DEMAND 
ON ECOTOURISM POTENTIAL, TO SUGGEST THE DEVELOPMENT OF WILDLIFE SANCTUARIES AT HALA 
- BALA, WAENG DISTRICT NARATHIWAT PROVINCE. THE PURPOSIVE SAMPLING IS TOURISTS 
TRAVELING TO VISIT WILDLIFE SANCTUARIES AT HALA-BALA FOREST FOR 400 PEPPLE. WE HAVE 
USED ASSESSMENTS AND QUESTIONNAIRS TO CHECK LIST BY USING 5 RATING SCALE. THEN 
QUANTITATIVE ANALYSIS ABOUT THE DATA INVOLVES DESCRIPTIVE DATA, SUCH AS PERCENTAGE 
DATA AVERAGE DATA AND STANDARD DEVIATION DATA. 
 THE RESEARCH FOUND THE GENERAL INFORMATION OF TOURISTS IN WILDLIFE SANCTUARIES AT 
HALA - BALA FOREST SHOWED THAT THE MOST OF TOURISTS ARE FEMALE (51.50 %) AGE RANGE 
BETWEEN 20 – 30 YEAR (51.20 %) THEY HAVE SINGLE STATUS (72.20 %) GRADUATED WITH A  
BACHELOR IS DEGREE (53.50 %) MOST OF THEM ARE SELF – EMPLOYED (52.00 %) AND MOST OF THE 
TRAVELERS EARN 10,001 – 20,000 BAHT (40.50 %).THERE ARE OTHER TYPES OF TOURISM. (TRAVEL 
WITH DEPARTMENT, COMPANY OR AGENCY) (77.30 %). THERE ARE SEVERAL WAY TO TRAVEL (COMPANY 
CAR) (79.00 %).   
 1. THE POTENTIAL OF ECOTOURISM IN 7 ASPECTS SHOW IN THE GOOD LEVEL. AS A RESULT, 
WHEN CONSIDERING IN MANY ASPECTS, IT WAS FOUND THAT THE ENVIRONMENT OF TOURIST 
ATTRACTION, THE IMPORTANCE OF TOURISM AND ITS VALUE HAD A GOOD POTENTIAL OF 
ECOTOURISM RELATED TO THE HIGHEST LEVEL MEASURE. FOLLOWING BY THE CONVENIENCE OF 
ACCESSIBILITY CONDITION OF TOURIST ATTRACTION, THE FACILITIES THAT AVAILABLE IN TOURIST 
ATTRACTION, FEEDBACK FROM LOCAL PEOPLE. AS A RESULT, ALL OF THEM ARE AT THE HIGHEST 
LEVEL BY MEASURE. BUT FINALLY, THE ECOTOURISM MANAGEMENT STAY AND STILL AT LOW LEVEL. 

 2. THE DEMANDS OF THE TOURISTS THAT AFFECT TO THE POTENTIAL OF ECOTOURISM IN 
WILDLIFE SANCTUARIES AT HALA – BATA FOREST ARE GOOD IN GENERAL. ACCORDING TO THE DETAIL, 
MOST TOURISTS WOULD LOVE THE DEVELOPMENT OF TOURISM SUCH AS THE CONVENIENCE OF 
ACCESSIBILITY CONDITION OF TOURIST ATTRACTION, THE FACILITY AVAILABLED AND TRAVEL SERVICE 
FROM LOCAL PEOPLE IN THE COMMUNITY. 
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 3. APPROACHES TO ENHANCE WILDLIFE SANCTUARIES AT HALA – BALA FOREST DISTRICT 
WAENG NARATHIWAT PROVINCE. THERE SHOULD BE PEOPLE INVOLVED OR THE GOVERNMENT 
SECTOR TO GIVE THE KNOWLEDGE AND GOOD UNDERSTANDING ABOUT ECOTOURISM TO LOCAL 
PEOPLE, TRAVELERS OR EVEN VARIOUS AGENCIES. LET EVERYONE CONCERN ABOUT ECOTOURISM AND 
LET THEM PARTICIPATE IN ECOTOURISM MANAGEMENT. SUCH AS MAKING A TOURIST GUIDE ABOUT 
WILDLIFE SANCTUARIES AT HALA – BALA FOREST DISTRICT WAENG NARATHIWAT PROVINCE. FIND THE 
MAIN CAUSE OF THE PROBLEM, PLANNING  WORK, THE  PARTITION  FUNCTION, PERFORMANCE, 
PROJECT EVALUATION. FINALLY LEARN HOW TO TAKE CARE OF TOURIST ATTRACTION AND LOCAL 
RESOURCES. 
Keyword: THE ECOTOURISM, THE ECOTOURISM POTENTIAL, TOURISTS DEMAND ON ECOTOURISM 
POTENTIAL 
 
บทน า  
  การท่องเทีย่วถอืเป็นอุตสาหกรรมหลกัทีม่คีวามส าคญัซึง่สามารถท ารายไดใ้หก้บัประเทศไทยมากเป็นอนัดบัหนึ่ง
จงึอาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวมคีวามส าคญัโดยตรงต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศอนัจะส่งผลใหค้วามเป็นอยู่ของ
ประชาชนในประเทศดขีึน้ดว้ย ดงันัน้รฐับาลไดม้กีารพฒันาองคป์ระกอบหลายอย่างทางการท่องเทีย่วทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน
ควบคู่กนัอกีทัง้การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยกม็สี่วนส าคญัในการประชาสมัพนัธส์ถานทีท่่องเทีย่วใหเ้ป็นทีรู่จ้กัทัง้ในประเทศ 
และในระดบันานาชาต ิ(ภคัครชิญ์ ประสทิธิ,์ 2561) โดยการท่องเทีย่วนัน้มหีลายรูปแบบ ขึน้อยู่กบัพฤตกิรรมการพกัผ่อนของ
แต่ละบุคคลท าให้ทางเลือกของการท่องเที่ยวมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป (สุประภา สมนักพงษ์,2560,หน้า 2056-2057) 
รูปแบบของการท่องเทีย่วที่มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นความนิยมหรอืกระแสนิยมในสงัคมยุคนัน้ๆ ต่อมาองคก์ารการ
ท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาต ิ(United Nation World Tourism Organization: UNWTO) ไดแ้บ่งประเภทของแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็น 3 ประเภทหลกั คือ การท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติ (Natural  Based Tourism) การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม 
(Cultural Based Tourism)และการท่องเทีย่วตามความสนใจพเิศษ (Special Based Tourism) ต่อมาใหค้วามส าคญักบัการ
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืจากการประชุมสหประชาชาตวิ่าดว้ยสิง่แวดลอ้มและการพฒันาหรอืการประชุม Earth Summit ทีก่รุงริ
โอเดจาเนโร ประเทศบราซลิ มกีารใหค้วามหมายของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนืว่าคอืการท่องเที่ยวที่ไม่เป็นอนัตรายต่อ
สิง่แวดลอ้มทุกรปูแบบ ซึง่การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดแนวคดิส าหรบัใชเ้ป็นกรอบในการปฏบิตัอิยู่ 7 ประการ 
หรอืเรยีกว่า 7 Green (Seven Greens Concept) คอื 1.หวัใจสเีขยีว (Green Heart) คอืมหีวัใจรกัในวถิแีห่งธรรมชาต2ิ.
รูปแบบการเดนิทางสเีขยีว (Green Logistics) คอื การเดนิทางทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 3.แหล่งท่องเทีย่วสเีขยีว (Green 
Attraction) คอื แหล่งท่องเทีย่วตอ้งมกีารบรหิารจดั นโยบาย และด าเนินงานในทศิทางของการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 4.ชุมชน
สเีขยีว (Green Community) คอื แหล่งท่องเทีย่วชุมชนทัง้ในเมอืงและชนบท เน้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัต้องคงไว้
ซึง่วฒันธรรม และวถิชีวีติอนัเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน 5.กจิกรรมสเีขยีว (Green Activity) คอื กจิกรรมทีคุ่ณสามารถท าได้
เพื่อความสนุกสนานเพลดิเพลนิ ตราบเท่าที่ไม่ท าลายสิง่แวดล้อม 6.การบรกิารสีเขยีว(Green Service) คอื รูปแบบการ
ใหบ้รกิารของธุรกจิท่องเทีย่วแขนงต่างๆทีส่รา้งความประทบัใจแก่นกัท่องเทีย่วดว้ยมาตรฐานคุณภาพทีด่ ีเลอืกใชว้ตัถุดบิทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 7.ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม (Green Plus ) คอืไม่ว่าคุณจะเป็นแค่นักท่องเทีย่วธรรมดา 
หรอืเป็นเจ้าของกจิการธุรกจิการท่องเที่ยว คุณกต็้องมกีจิกรรม หรอืการบรจิาคให้คืนกลบัแก่โลกใบนี้ด้วยความเต็มใจ และ
มุ่งหวงัใหส้รา้งสิง่แวดลอ้มทีด่ ี 
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           การท่องเทีย่วเชงินิเวศ หรอื Ecotourism เป็นแนวความคดิทีพ่ึง่ปรากฏขึน้เมื่อไม่นานมกีารใชค้ าภาษาองักฤษ 
ทีใ่หค้วามหมายเช่นเดยีวกนั ดงันี้  Nature tourism, Bio tourism, Green tourism ค าเหล่านี้ล้วนเป็นการบอกถึงการ
ท่องเทีย่วว่าเป็นการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื (sustainable tourism) จากการประชุม Globe 1990 ณ ประเทศ แคนาดา มกีารให้
ความหมายของการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนืว่า "การพฒันาทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเทีย่ว และคนในของ
ทอ้งถิ่น โดยมกีารปกป้อง และสงวน รกัษา โอกาสต่างๆ ของคนรุ่นหลงั การท่องเทีย่วน้ีมคีวามหมายรวมถงึ การจดัการ
ทรพัยากร เพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกจิสงัคม และความงามทางสนุทรยีภาพ ในขณะเดยีวกนักท็ีส่ามารถรกัษา
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศดว้ย" (สฤษฎ ์ แสงอรญั,2541 อา้งถงึใน ศริจิรรยา ประพฤตกิจิ,2553)  
     ปจัจุบนัการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยไดท้ าการส่งเสรมิการท่องเทีย่วโดยใชแ้นวคดิ “การท่องเทีย่ววถิไีทย เก๋
ไก๋อย่างยัง่ยนื : Amazing Thailand Year 2018” (Manager Online, 2560) มุ่งเน้นการปรบัเปลีย่นวธิกีารจดัการทีเ่ปลีย่น
จากสงัคมทีมุ่่งเน้นบรโิภคนิยมเขา้สู่สงัคมทีค่ านึงถึงสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั การท่องเทีย่วเชงินิเวศมจีุดมุ่งหมายหลกัคอืสร้าง
ความสมดุลใหเ้กดิขึน้ระหว่างการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและการพฒันา ฉะนัน้หากประเทศใดสามารถก าหนดมาตรการท่องเทีย่ว
มาเป็นกลยุทธใ์นการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนืไดก้จ็ะเป็นสิง่ส าคญัในการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วของประเทศนัน้ 
ซึง่จงัหวดันราธวิาสไดเ้ขยีนแผนพฒันาจงัหวดั พ.ศ.2561 – 2564 ขึน้โดยชูวสิยัทศัน์จงัหวดันราธวิาสว่า “เศรษฐกจิมัน่คง การคา้
เฟ่ืองฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สนัติสุขอย่างยัง่ยืน” และได้อธิบายวิสยัทัศน์เกี่ยวกบัการท่องเที่ยวว่าจงัหวดัเน้นการพัฒนาแหล่ง
ท่องเทีย่วเชงินิเวศน์ แหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม และแหล่งท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรใ์หม้คีุณภาพและไดม้าตรฐาน พรอ้ม
ทัง้การสรา้งสรรคก์จิกรรมการท่องเทีย่วใหม่ จากตน้ทุนของจงัหวดัทีเ่กดิบรกิารทีม่มีลูค่าสงู (ส านกังานจงัหวดันรา,2561) 
     จงัหวดันราธวิาส เป็นจงัหวดัหนึ่งทีไ่ดร้บัผลกระทบดา้นการท่องเทีย่วจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ซึง่เริม่ขึน้เมื่อวนัที ่4 มกราคม 2547 ถงึ ปจัจุบนัหากตดิตามข่าวสารและภาพตามจนิตนาการของผูค้นทัว่ไป 
จะเกดิความรูส้กึว่าจงัหวดัชายแดนใตน่้าจะเป็นพืน้ทีน่่ากลวั ไม่กลา้เดนิทางไปสมัผสัหรอืท่องเทีย่ว  เพราะมคีวามกงัวลเรื่อง
ของความปลอดภยั  แต่อย่างไรกต็ามยงัคงมนีกัท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วเพื่อสมัผสัความสมบรูณ์ของธรรมชาตแิละป่า
ไม้ในช่วงของวนัหยุดพกัผ่อนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 ทางรฐับาลหนักลบัมาให้ความสนใจเรื่องของการท่องเที่ยวจงัหวดั
ชายแดนใต้มากขึน้โดยมกีารวางโครงการ “เก๋ายกก๊วน ชวนกนัเทีย่วใต้ ประจ าปี 2561” ซึง่จดัขึน้จากความร่วมมอืของการ
ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส านกังานการท่องเทีย่วจงัหวดันราธวิาส ร่วมกบัไปไหนด ีทราเวล มูลนิธเิทพปูชนียสถาน และ
สมาคมธุรกจิการท่องเทีย่วจงัหวดันราธวิาส โดย ผอ.ททท.ชายแดนใต ้เป็นผูจ้ดัขึน้  (Meetthinks,2561) 

  ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาการท่องเทีย่วเชงินิเวศ : กรณีศกึษาเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา-บาลา อ าเภอ
แวง้ จงัหวดันราธวิาส เพื่อศกึษาศกัยภาพแหล่งท่องเทีย่วกบัความต้องการของนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วเชงินิเวศ 
และน าขอ้มลูมาเสนอเป็นแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วในพืน้ทีด่งักล่าวใหม้ศีกัยภาพพรอ้มทีจ่ะรองรับการท่องเทีย่ว
เชงินิเวศได้เพิม่ขึน้ซึ่งก่อให้เกดิผลจากการวจิยัที่สามารถน ามาใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานใหแ้ก่หน่วยงานภาครฐั เอกชน และ
ทอ้งถิน่ในการก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศใหเ้กดิขึน้ต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาศกัยภาพการท่องเที่ยวเชงินิเวศ:กรณีศกึษาเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าฮาลา- บาลา อ าเภอแว้ง จงัหวดั   
นราธวิาส 

2. เพื่อศกึษาความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงินิเวศ:กรณีศกึษาเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์
ปา่ฮาลา- บาลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา-บาลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 
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ขอบเขตการวิจยั 

1. เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณทีใ่ชว้ธิกีารส ารวจและตามดว้ยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืขอบเขตการศกึษา 
โดยใชก้ลุ่มประชากรเป็นนกัท่องเทีย่ว จ านวน 400 คน 

2. ระยะเวลาทีท่ าการศกึษา เริม่ พฤศจกิายน 2561 - เดอืนมกราคม 2562 
3. สถานทีเ่กบ็ขอ้มลูนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วในจงัหวดันราธวิาส การเลอืกกลุ่มตวัอย่างใชก้ารสุ่ม

ตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Random Sampling) 

 

กรอบแนวความคิด 
             ตวัแปรต้น                                                                     ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความต้องการของนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

๏ ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 
๏ ลกัษณะการท่องเท่ียว 
๏ ลกัษณะการเดินทาง 
๏ ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะ 

     ของนกัท่องเท่ียว 

 1. ดา้นจุดดึงดูดการท่องเท่ียวและ 

   เรียนรู้แหล่งธรรมชาติ  
2. ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึง 

    แหล่งท่องเท่ียว  
3. ดา้นความปลอดภยัในชีวติและ 

   ทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว  
4. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  
5. ดา้นความหลากหลายของกิจกรรม 

   ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี  
6. ดา้นการบริการท่องเท่ียว  
7. ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  
   ทอ้งถ่ิน 

 

ศักยภาพการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

โดยแบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ  
๏ ดา้นความสะดวกในการเขา้ถงึ 
๏ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกภายใน 

   แหล่งท่องเทีย่ว  
๏ ดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่ง 
    ท่องเทีย่ว  
๏ ดา้นคุณค่าและความส าคญัของแหล่ง 
   ท่องเทีย่ว  
๏ ดา้นความปลอดภยัของแหล่ง 
   ท่องเทีย่ว  
๏ ดา้นการตอบรบัของประชาชนใน 

   ทอ้งถิน่  
๏ ดา้นการจดัการการท่องเทีย่วเชงิ 
   นิเวศ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ทราบถึงศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยวส าหรบัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าฮาลา-บา

ลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 
2. ทราบถงึความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา-บาลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 
3. หน่วยงานภาครฐั เอกชน และทอ้งถิน่ ไดท้ราบปญัหาทีเ่กดิขึน้เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศ

เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา-บาลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ต่อไป 

 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัมุ่งเน้นศกึษา เรื่อง การท่องเทีย่วเชงินิเวศ : กรณีศกึษาเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าฮาลา-บาลา อ าเภอ
แวง้ จงัหวดันราธวิาส โดยการศกึษาวจิยันี้จะเป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ ซึง่มวีธิดี าเนินการวจิยั ดงันี้ 

1. การก าหนดประชากรกลุ่มตวัอย่าง 

นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าฮาลา-บาลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส โดยการสุ่มตวัอย่าง
แบบบงัเอญิ จ านวน 400 คน  

2. การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ม ี2 ชุดคอื 1. แบบประเมริศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าฮา
ลา-บาลา อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 2. แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้  คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของ
นักท่องเทีย่ว ตอนที ่2 ขอ้มูลเกีย่วกบัความต้องการของนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงินิเวศ ในเขตรกัษา
พนัธุส์ตัวป์่า   ฮาลา-บาลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส โดยแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ตอนที ่3 ขอ้มูลปญัหาและขอ้เสนอแนะ
ของนกัท่องเทีย่ว 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ในการวจิยัครัง้นี้ผู้วิจยัได้ท าการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้องจาก
หนงัสอื ต ารา วารสาร บทความวชิาการ งานวจิยั หอ้งสมุดและระบบสบืคน้ทางอนิเตอรเ์น็ต  และลงพืน้ทีเ่พื่อส ารวจขอ้มูล
พืน้ฐานพรอ้มทัง้น าแบบประเมนิไปประเมนิศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงินิเวศในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าฮาลา-บาลา อ าเภอแวง้ 
จงัหวดันราธวิาส 

4. การวเิคราะหข์อ้มลู 

การวจิยัเรื่อง การท่องเทีย่วเชงินิเวศ : กรณีศกึษาเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา-บาลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส เป็น
การวจิยัเชงิปรมิาณ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างในการเกบ็ขอ้มลูเป็น 2สว่น คอื 1) 
แหล่งทรพัยากรการท่องเทีย่วเชงินิเวศในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา-บาลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ใชแ้บบประเมนิ
ศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงินิเวศ 2) นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา-บาลา อ าเภอแวง้ จงัหวดั
นราธวิาส โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Random Sampling) จ านวน 400 คน 

 
  การวเิคราะห ์และการน าเสนอผลการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจะน าเสนอตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอนดงันี้ 
 ตอนที่ 1 การศกึษาศกัยภาพการท่องเที่ยวเชงินิเวศ กรณีศกึษาเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าฮาลา-บาลา อ าเภอแว้ง จงัหวดั
นราธวิาส  
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 ตอนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัลกัษณะ นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าฮาลา – บาลา ซึง่เป็นการ
ตอบแบบสอบถามทีเ่ป็นแบบเลอืกตอบ (check-list) ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศกึษา อาชพี ระดบัรายได ้ลกัษณะการ
ท่องเที่ยว และลกัษณะการเดินทาง วิเคราะห์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยใช้ค่าการแจกแจงความถี ่
(frequency) ค่ารอ้ยละ (percentage) 
 ตอนที ่ 3  การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความต้องการของนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงินิเวศ กรณีศกึษาเขตรกัษา
พนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา-บาลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส การเกบ็รวบรวมขอ้มลูคอื ใชแ้บบสอบถาม มลีกัษณะแบบสอบถามตามวธิไีลเคริ ์
สเกล (likert scale) โดยใชค้่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และเปรยีบความต้องการของนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอศกัยภาพการ
ท่องเทีย่วเชงินิเวศ กรณีศกึษาเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา-บาลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส เป็นรายดา้นจ าแนกตามขอ้มูล
สว่นบุคคล  
 ตอนที ่4 ขอ้มลูปญัหาและขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วในจงัหวดัสงขลา โดยใชค่้าความถี ่(frequencies) 
 ตอนที ่5 แนวทางในการพฒันาเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา-บาลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 

 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 1. การศกึษาศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงินิเวศ 

  จากการศกึษาศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงินิเวศในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าฮาลา-บาลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 
พบว่า ศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงินิเวศในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
สามารถพจิารณารายดา้นไดด้งันี้ 
  ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าฮาลา-บาลา อ าเภอแว้ง 
จงัหวดันราธิวาส สามารถเดนิทางจากถนนสายหลกัถึงแหล่งท่องเที่ยวมถีนนลาดยางสภาพผวิถนนสมบูรณ์ตลอดสาย 
พาหนะทีเ่ขา้ถงึจากถนนสายหลกัถงึแหล่งท่องเทีย่วรถบสัและรถทีม่ขีนาดเลก็ว่าสามารถเขา้ถงึได ้ระยะทางจากถนนสายหลกั
ถงึแหล่งท่องเทีย่วประมาณ 3 – 6 กโิลเมตร แต่มป้ีายชีท้างเขา้สูแ่หล่งท่องเทีย่วเฉพาะบรเิวณทีต่ัง้ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
(สมชาย เลี้ยงพรพรรณ,2546) ได้ศกึษาเรื่อง การประเมนิศกัยภาพของแหล่งทรพัยากรการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์ในบรเิวณ
ทะเลสาบสงขลา พบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่ได้คะแนนศักยภาพอยู่ในระดับมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพถนนที่ดี มี
ยานพาหนะเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่ว มรีะยะทางจากถนนไม่ไกลจากถนนสายหลกั มป้ีายบอกทางจนถงึแหล่งท่องเทีย่ว 
 ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในแหล่องท่องเทีย่ว อยู่ในระดบัมาก เนื่องจากเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าฮาลา-บาลา อ าเภอ
แว้ง จังหวัดนราธิวาส มีน ้ า ไฟฟ้า มีเพียงพอ มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอ มีที่จอดรถยนต์ รถสามล้อเครื่อง 
รถจกัรยานยนต์ เป็นลานคอนกรตี มทีีพ่กัแรมและทีพ่กัผ่อนอย่างเพยีงพอ มหีอ้งสว้ม หอ้งอาบน ้า ซึง่ตรงกบัแนวคดิของ 
(วรรณา วงษ์วาณิช, 2546 อ้างถึงใน  นรพล เกตุทัตวรรณา,2557) กล่าวว่า การท่องเที่ยวจะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัย
องคป์ระกอบหลายอย่าง ซึง่โครงสรา้งพื้นฐาน เป็นส่วนทีส่นับสนุนใหธุ้รกจิการท่องเที่ยวสามารถด าเนินไปได้ดว้ยด ีและ
ก่อใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็ในการท ากจิกรรมและการด าเนินธุรกจิต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท ์สญัญาณ
อนิเตอรเ์น็ต เป็นตน้ 

  ดา้นสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเทีย่ว อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เนื่องจากเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าฮาลา-บาลา อ าเภอ
แวง้ จงัหวดันราธวิาส มสีภาพทางธรรมชาต ิมรีะบบนิเวศ สภาพทางวฒันธรรม ทีส่มบูรณ์ และยงัไม่มมีลภาวะภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งตรงกบัแนวคดิของ บุญเลศิ จติตัง้วฒันา (2555, หน้า 4-7) กล่าวว่าทรพัยากรท่องเที่ยวเป็นสนิค้าหลกัทางการ
ท่องเทีย่วหรอืเป็นจุดหมายปลายทางทีน่กัท่องเทีย่วจะเดนิทางมาท่องเทีย่ว จงึต้องสามารถจูงใจหรอืกระตุ้นใหน้ักท่องเทีย่ว
อยากเดนิทางมาท่องเทีย่ว 
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 ดา้นคุณค่าและความส าคญัของแหล่งท่องเทีย่ว อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เนื่องจากเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา-บาลา 
อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส มคีวามสวยงามตามธรรมชาตเิป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชวีภาพทีย่งัไม่ถูกดดัแปลง
หรอืถูกรบกวนจากมนุษย ์ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่และมทีรพัยากรทีม่คีวามหลากหลายอุดมสมบรูณ์ มสีิง่ที่
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติในอดตี วถิชีวีติในปจัจบุนั หรอืวฒันธรรมหลกัประจ าถิน่ ดงันัน้เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา-บาลาจงึ
เป็นพืน้ทีท่ีม่ทีรพัยากรธรรมชาตทิีม่ลีกัษณะเฉพาะหรอืมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ เพื่อดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาท่องเทีย่วใน
พืน้ที ่
  ดา้นความปลอดภยัของแหล่งท่องเทีย่ว อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เนื่องจากเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา-บาลา อ าเภอแวง้ 
จงัหวดันราธวิาส มคีวามปลอดภยัในการเดนิทางจากเสน้ทางหลกัถงึแหล่งท่องเทีย่ว การดูแลและรกัษาความปลอดภยัมี
มาตรการและเจ้าหน้าที่ดูแลและรกัษาความปลอดภยัอย่างทัว่ถึงตลอดเวลา ความปลอดภัยในการจดักจิกรรมในแหล่ง
ท่องเทีย่วมมีาก  ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ  
    ดา้นการตอบรบัของประชาชนในทอ้งถิน่ท่องเทีย่ว อยู่ในระดบัมาก เนื่องจากประชาชนในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าฮา
ลา-บาลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ส่วนใหญ่มคีวามยนิดตี้อนรบันักท่องเทีย่ว คนในชุมชนส่วนใหญ่ยงัคงรกัษาความ
เป็นเอกลกัษณ์ในวถิชีวีติและวฒันธรรมดงัเดมิไว้ แต่ในเรื่องของการมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมของแหล่งท่องเทีย่วนัน้
ประชาชนมโีอกาสน้อยมากในการมสีว่นร่วม และคนในชุมชนส่วนใหญ่ไดร้บัประโยชน์จากแหล่งท่องเทีย่วอยู่ในระดบัปาน
กลาง สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ (ฉันทชั วรรณถนอม,2552, หน้า 60 - 61) กล่าวว่า การท่องเที่ยวจะขบัเคลื่อนไปขา้งหน้าได้
หรอืไม่จะตอ้งอาศยัสิง่ส าคญัเจา้บา้น หรอืประชาชนในทอ้งถิน่ ซึง่เป็นเจา้ของทรพัยากรการท่องเทีย่ว จะมสี่วนสรา้งความ
ประทบัใจใหน้กัท่องเทีย่วไดโ้ดยตรง ดงันัน้ประชาชนในทอ้งถิน่จงึเป็นส่วนส าคญัทีท่ าใหน้ักท่องเทีย่วกลบัมาท่องเทีย่วยงั
แหล่งท่องเทีย่ว 
  ดา้นการจดัการ อยู่ในระดบัน้อย เนื่องจากเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่าฮาลา-บาลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส ยงัไม่มี
การให้การศึกษา หรือสื่อความหมายใดๆ ต่อนักท่องเที่ยวเชงินิเวศ จึงควรจดัให้มกีารศึกษาให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น มศีูนยบ์รกิารนักท่องเที่ยว มเีจา้หน้าทีห่รอืวทิยากรน าชมธรรมชาต ิมป้ีายใหค้วามรู ้นิทรรศการ คู่มอืการ
ท่องเทีย่ว เป็นตน้  
สว่นของประเดน็องคก์รในการจดัการการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ จากผลการศกึษาไม่พบว่าม ีองคก์รทีเ่กดิจากร่วมมอืกนัของคน
ในทอ้งถิน่เขา้มาช่วยจดัการการท่องเทีย่วเชงินิเวศในแหล่ง มแีต่หน่วยราชการซึง่ต้องรบัผดิชอบงานในแหล่ง จงึควรสนับสนุน
หรอืด าเนินการใหม้อีงคก์รทีเ่กดิจาก ความร่วมมอืของคนในท้องถิน่เขา้มาช่วยจดัการการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ในแต่ละแหล่ง 
ซึง่องคก์รนี้ อาจอยู่ในรูปของกลุ่ม ชมรม และเครอืข่ายโครงการท่องเทีย่วเชงิ เป็นต้น ดงันัน้ผู้มหีน้าทีเ่กีย่วขอ้งจงึ ควรเร่งรบี
ด าเนินการสร้างความเข้าใจกบัคนในท้องถิ่นหรือประสานขอความสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบนัการศึกษา 
เพื่อใหเ้ขา้มาช่วยด าเนินการในดา้นนี้   
 2. ศกึษาความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงินิเวศ:กรณีศกึษาเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา- บา
ลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 
  2.1. ขอ้มลูทัว่ไปของนกัท่องเทีย่ว 

   นกัท่องเทีย่วในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา – บาลา  สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ51.50) มอีายุระหว่าง 20 - 30 
ปี (รอ้ยละ51.20) มสีถานภาพโสด (รอ้ยละ72.20) จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ53.50) ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีธุรกจิ
ส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ52.00) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ40.50) มีลกัษณะการ
ท่องเที่ยว แบบอื่นๆ(มากับหน่วยงาน) (ร้อยละ77.30) มีลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยรถอื่นๆ(รถของ
หน่วยงาน) (รอ้ยละ79.00)  
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    2.2. ความต้องการของนักท่องเที่ยวทีม่ต่ีอศกัยภาพการท่องเทีย่วเชงินิ เวศในเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าฮาลา-บาลา  
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละดา้น พบว่า  
       1. ดา้นจุดดงึดูดการท่องเที่ยวและเรยีนรู้แหล่งธรรมชาติ พบว่า นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่พงึพอใจที่เขตรกัษา
พนัธุส์ตัว์ป่าฮาลา-บาลายงัคงความสวยงาม/อุดมสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติ เป็นป่าทีย่งัคงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 
และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพ สว่นแหล่งธรรมชาตทิีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมทางหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรมกีารจดัการ
ใหค้นในทอ้งถิน่อนุรกัษ์วฒันธรรมดัง้เดมิของทอ้งถิน่ไว ้

   2. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่องท่องเที่ยว  พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
เนื่องจากป้ายบอกทางมน้ีอย ดงันัน้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรเพิม่ป้ายบอกทางใหม้คีวามชดัเจนจากถนนสายหลกัถงึแหล่ง
ท่องเทีย่ว และจดัใหม้จีุดรบันกัท่องเทีย่วจากถนนสายหลกัเขา้มายงัแหล่งท่องเทีย่ว  
    3. ดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของนักท่องเทีย่ว พบว่า นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุ เน่ืองจากม ีป้อมยาม หรอืสถานทีท่ีเ่ป็นจุดอ านวยการดา้นความปลอดภยั มกีารรกัษาความปลอดภยัจากสตัวป์า่ มกีาร
รกัษาความปลอดภยัจากปญัหาความไม่สงบในพืน้ที ่ ท าใหน้กัท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วรูส้กึอบอุ่นและปลอดภยั 

    4. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องจากนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่
ต้องการใหเ้พิม่สิง่อ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคต่างๆ ทีม่คีวามจ าเป็นและเพยีงพอ โดยเฉพาะห้องสุขา-หอ้งน ้า 
ควรเพิม่ในเรื่องของรา้นคา้ รา้นอาหาร  และรา้นขายของทีร่ะลกึทีด่ าเนินการโดยคนในชุมชน 
    5. ดา้นความหลากหลายของกจิกรรมท่องเทีย่วเชงินิเวศในพืน้ที่ พบว่า นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
มาก เนื่องจากมรีปูแบบของกจิกรรมโดยรวมมคีวามสอดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม มกีจิกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ เช่น ชมวถิชีวีติซาไก 
ชมนกเงอืกและสตัวป์า่ แต่ขาด รปูแบบของกจิกรรมสะทอ้นชวีติและวฒันธรรมทอ้งถิน่  
    6. ดา้นการบรกิารท่องเทีย่ว พบว่า นกัท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องจากไม่มเีอกสารเผยแพรท่ี่
เป็นคู่มือการท่องเที่ยว และไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อให้ข้อมูลและบริการแก่นักท่องเที่ยว แต่มีเจ้าหน้าที่ที่มี
ความสามารถใหค้วามรูเ้รื่องธรรมชาตแิละระบบนิเวศแก่นกัท่องเทีย่ว และมบีุคลากรในการดแูลและใหบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว 
    7. ด้านการมสี่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิ่น พบว่า นักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องจากคนใน
ทอ้งถิน่ไม่มสีว่นร่วมในการวาง แผน และด าเนินงานดา้นท่องเทีย่ว  ดงันัน้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับแหล่งท่องเทีย่วควรเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่มสีว่น ร่วมในกจิกรรมของแหล่ง เพื่อจะใหเ้กดิการพฒันาจากความต้องการของประชาชนใน
ทอ้งถิน่ควบคู่ไป กบัการพฒันาของภาครฐั และประชาชนในทอ้งถิน่มสีว่นไดร้บัผลประโยชน์ทีเ่กดิจากแหล่งท่องเทีย่ว    

 3. แนวทางในการพฒันาเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา-บาลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 

  1. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและจติส านักทีด่เีกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชงินิเวศใหแ้ก่ทุกฝ่าย
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐั เอกชน รวมทัง้ประชาชนในทอ้งถิน่ใหม้สีว่นร่วมในกระบวนการจดัการท่องเทีย่วเชงินิเวศ 

   2. ควรมกีารจดัท าคูม่อืการท่องเทีย่วเชงินิเวศในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา-บาลา 

อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส  
  3. รฐับาลควรจดังบประมาณใหก้บัผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในแหล่งท่องเทีย่ว เพื่อประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่วผ่านสื่อ
ต่างๆ รวมทัง้พฒันาสิง่อ านวยความสะดวกภายในแหล่งท่องเทีย่ว เช่น หอ้งน ้า รา้นคา้ โทรศพัทส์าธารณะ รา้นอาหาร ทีพ่กั 
เป็นตน้ 

  4. ควรสง่เสรมิใหป้ระชาชนทอ้งถิน่เหน็คุณค่าและความส าคญัของทรพัยากรการท่องเทีย่วในพืน้ทีข่องตนเอง โดย
การประชาสมัพนัธผ์่านสื่อทีเ่ขา้ใจง่าย เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้องเกี่ยวกบัการท่องเทีย่วเชงินิเวศและ
การมสีว่นร่วมของชุมชนทอ้งถิน่ รวมทัง้อธบิายใหท้ราบถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการจดัการท่องเทีย่วเชงินิเวศ 
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  5. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในกระบวนการของการพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศตัง้แต่การคน้หา
สาเหตุของปญัหา การวางแผน การปฏบิตั ิการประเมนิผล และการดแูลรกัษาแหล่งท่องเทีย่วภายในทอ้งถิน่ 
 
 
ข้อเสนอแนะ (Suggestion) จากผลการวิจยั และการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาการมสีว่นร่วมของคนในทอ้งถิน่ในการพฒันาการท่องเทีย่วเชงินิเวศในจงัหวดันราธวิาส 

 2. ควรศกึษารปูแบบและสรา้งสือ่ทีเ่หมาะสมต่อการประชาสมัพนัธแ์หล่ง ท่องเทีย่วเชงินิเวศในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์่า
ฮาลา – บาลา อ าเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาสใหเ้ป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วและนกัท่องเทีย่ว เดนิทางมาในพืน้ทีม่ากขึน้   
 3. ภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรเร่งสรา้งความเชื่อมัน่ดา้นความปลอดภยัใหก้บั นักท่องเทีย่วทีจ่ะเดนิทางมา
ท่องเทีย่วในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพราะความปลอดภยัของ นักท่องเที่ยวถอืเป็นสิง่ส าคญัทีต่้องค านึงถึงเป็น
อนัดบัแรก และปญัหาดงักล่าวยงัส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวจงัหวดันราธวิาส ท าใหน้ักทองเที่ยวส่วนใหญ่มคีวามวติก
กงัวล และไม่กลา้ทีจ่ะเดนิทางมาท่องเทีย่วในพืน้ที ่
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี เน่ืองจากผู้วจิยัไดร้บัความช่วยเหลอื ดูแล เอาใจใส่ เป็นอย่างดจีากหลาย  ๆฝ่ายโดยเฉพาะ
อาจารยท์ีป่รกึษาคอื รองศาสตราจารย ์ นิภา  รุ่งเรอืงวุฒไิกร ในการแนะน าตรวจแกไ้ขและใหข้อ้เสนอแนะ ตดิตามความกา้วหน้าใน
การด าเนินการวจิยั ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาของอาจารยเ์ป็นอย่างยิง่ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสนี้  
ขอขอบคุณนกัท่องเทีย่วในเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ฮาลา – บาลา ทุกท่านทีใ่หค้วามร่วมมอืในการเกบ็ขอ้มูล เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการท าวจิยั จน
งานวจิยัส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี 

ท้ายสุดผู้วิจ ัยเห็นว่างานวิจัยชิ้นนี้มีประโยชน์และคุณค่าของงานวิจัย ขอมอบให้แก่มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็น
สถาบนัการศกึษาทีป่ระสทิธปิระสาทวชิาความรูใ้หแ้ก่ผูว้จิยั 
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