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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาศกัยภาพการท่องเที่ยวตลาดนัดวถิีชุมชน หลาดพญาบงัสา   
และศกึษาแนวทางในการวางแผนพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวตลาดนัดวถิีชุมชน หลาดพญาบงัสา ต าบลควนโพธิ ์
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล มเีครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม และเกบ็ขอ้มูลจากนักท่องเทีย่วจ านวน 385 ราย 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติทิางความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  ผลการศกึษา ความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอศกัยภาพของการท่องเทีย่วตลาดนัดวถิชีุมชน หลาดพญาบงัสา 
โดยรวมพบว่าระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า     
ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านกิจกรรม ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านร้านค้าขายอาหาร            
มศีกัยภาพอยู่ในระดบัมาก สว่นดา้นเสน้ทางการคมนาคม มศีกัยภาพอยู่ในระดบัปานกลาง และจากขอ้มูลผลการวจิยั
สรุปจากความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่านักท่องเที่ยวมคีวามต้องการให้พฒันา
ปรบัปรุงศกัยภาพของการท่องเทีย่ว ในดา้นต่างๆ ตามล าดบัความส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นเสน้ทางการคมนาคม ควรท าการ
พฒันาปรบัปรุงซ่อมแซมถนน ขยายสะพาน และตดิตัง้ไฟส่องสว่างเพิม่เตมิเพื่อความปลอดภยั ดา้นรา้นคา้ขายอาหาร 
ควรเพิม่จ านวนรา้นคา้ อาหาร เครื่องดื่ม และขนมพืน้บา้นใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ควรเพิม่
การประชาสมัพนัธใ์หม้ากขึน้โดยเฉพาะทางสือ่สงัคมออนไลน์ ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ในดา้นสถานทีจ่อดรถควรให้
ผูเ้กี่ยวขอ้งจดัระเบยีบการจอดรถเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยว  และควรปรบัปรุงห้องน ้าใหม้จี านวนทีเ่พยีงพอ 
ดา้นสิง่ดงึดดูใจ ควรเพิม่จุดถ่ายรูปใหโ้ดดเด่นและน่าสนใจ พรอ้มทัง้ควรปลูกดอกไมใ้หส้วยงามในพืน้ทีห่ลาดพญาบงั
สา เพื่อเป็นการเพิม่จ านวนนกัท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาท่องเทีย่วหลาดพญาบงัสาเพิม่ขึน้ 
 
ค าส าคญั : ไดแ้ก ่(1) ศกัยภาพ (2) ระดบัความคดิเหน็ (3) นกัท่องเทีย่ว 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research are studying the potential of tourism Lad Phrayabuangsa and study 
guidelines for planning the development of tourism potential Lad Phrayabuangsa, Kuan Pho District, Satun     
Province. The research instruments used data collection with questionnaires. The questionnaires were handed         
to 385 tourists in Lad Phrayabuangsa. The data were analyzed using descriptive statistics including frequency, 
percentage, arithmetic mean and standard deviation. 
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  The opinion from tourists that to study potential of tourism in Lad Phrayabungsa. The opinion of tourists 
expressed that there is high potential for tourism in Lad Phrayabungsa. The researcher found that the high       
scored aspects of the potential for tourism are the attractiveness, amenities, activities, public relations and             
food shops. Accessibility aspects are rated at moderate level. The research results, summarized from opinions      
and suggestions from the respondents found that tourists need to improve the potential of tourism in various  
aspects according to priority. Accessibility should improve the road, expand the bridge and install additional       
lighting for safety. The food shop should increase the number of food and beverages to be more diverse.           
Public relations should increase more especially in social media. Amenities in the area of parking, people           
should be involved in organizing parking regulations for the convenience of tourists and should improve                 
the toilet to have a sufficient amount. Attractiveness should add a unique and interesting photo spot and            
should grow beautiful flowers in Lad Phrayabungsa area. In order to increase the number of tourists visiting          
Lad Phrayabungsa. 
 
Keywords : (1) Potential (2) Opinion level (3) Tourism 
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บทน า (Introduction) 
 จงัหวดัสตูลเป็นจงัหวดัที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยทางชายฝ ัง่ทะเลอนัดามนั ซึ่งเป็นชายฝ ัง่ทะเลทางด้าน
ตะวนัตกของประเทศไทย ประชากรมทีัง้ที่นับถือศาสนาพุทธและอสิลามลกัษณะสงัคมเป็นพหุวฒันธรรม ท าให้มี
วฒันธรรมที่หลากหลาย เป็นจงัหวดัที่รวมไว้ซึ่งวิถีวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ที่ชดัเจนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม 
รวมทัง้ทรพัยากรธรรมชาติ ทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาตติะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลเีป๊ะ เกาะอาดงั-
ราว ี เกาะหนิงาม เกาะบุโหลน อุทยานแห่งชาตทิางทะเลหมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาตทิะเลบนั น ้าตกวงัสายทอง  
ถ ้าเจด็คด ถ ้าภูผาเพชร ล่องแก่งวงัสายทอง ดว้ยความหลากหลายเช่นนี้ สตูลจงึนับไดว้่าเป็นจุดหมายปลายทางยอด
นิยมของนกัท่องเทีย่วมากมาย 
 ดว้ยศกัยภาพของพื้นที่และความงดงามที่มอียู่  ประกอบกบันโยบายการส่งเสรมิการท่องเที่ยว “เมอืงรอง”  
ของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส่งเสรมิและผลกัดนัเมอืงรองใหก้ลายเป็นจุดท่องเทีย่วน่าสนใจ โดยจงัหวดัสตูล 
เป็นหนึ่งใน 55 จงัหวดั “เมืองรอง” ที่ประกาศโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยใช้แนวคิดการส่งเสริม           
และผลกัดันเมืองรองให้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวน่าสนใจไม่แพ้เมืองหลัก  ได้ถูกให้ความส าคญัเพื่อขยายศกัยภาพ        
ในการเป็นเมอืงท่องเทีย่ว ให้กา้วไปอกีขัน้ผ่านการพฒันาอย่างเป็นระบบโดยมเีป้าหมายเพื่อต้องการกระจายรายได้
จากเมด็เงนิในดา้นการท่องเทีย่วไปสูท่อ้งถิน่และชุมชนใหม้ากขึน้ 
 โดยปกติแล้วการท่องเทีย่วโดยส่วนใหญ่ของสตูลจะนิยมท่องเที่ยวทางทะเลมากกว่า  แต่มขีอ้จ ากดัในเรื่อง
ของฤดูกาลท่องเทีย่วทางทะเล ซึง่สามารถเทีย่วไดใ้นช่วงเดอืน พฤศจกิายน - พฤษภาคม ของทุกปี นอกเหนือจาก
ช่วงเวลาดงักล่าวไม่นิยมท่องเทีย่วเพราะเป็นช่วงฤดมูรสมุ คลื่นลมแรง จงึเป็นโอกาสของแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติ
บนบก เพื่อดงึดดูนกัท่องเทีย่วใหห้มุนเวยีนตลอดทัง้ปี โดยทีแ่หล่งท่องเทีย่วตลาดนดัวถิชีุมชน ถอืเป็นอกีทางเลอืกหนึ่ง
ทีน่่าสนใจในการเป็นจุดเสรมิของการท่องเทีย่วในฐานะเมอืงรองตามนโยบายภาครฐั 

กลุ่มท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์เขาพญาบงัสา ไดท้ าการเปิดฐานการเรยีนรูก้ารบรหิารจดัการศูนยแ์ละการจัดการ
ตลาดวถิชีุมชน โดยการเปิด “หลาดพญาบงัสา” ตลาดนัดวถิีชุมชน ณ ศูนย์เรยีนรู้ชุมชนพญาบงัสา ต าบลควนโพธิ ์
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล เริม่เปิดตลาดเมื่อวนัพฤหสับด ีที ่1 มนีาคม 2561 หลาดพญาบงัสาเป็นตลาดวถิวีฒันธรรม   

mailto:6022104457@rumail.ru.ac.th
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ทีเ่น้นการขายอาหารและสนิคา้ในชุมชน สามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชน เปิดตลาดเฉพาะวนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์
เวลา 13.00 น. – 20.00 น. โดยมเีครอืข่ายท่องเทีย่วโดยชุมชนและชาวบ้านในต าบลควนโพธิ ์น าสนิคา้ชุมชน ผกั
พืน้บา้น อาหารทอ้งถิน่มาจ าหน่ายกว่า 50 รา้น 

ช่วงแรกของการเปิดหลาดพญาบงัสา มนีักท่องเที่ยวเขา้มาท่องเที่ยวกนัอย่างมากมาย โดยส่วนใหญ่แล้ว  
เป็นคนในพืน้ทีจ่งัหวดัสตูล เน่ืองจากมคีวามแปลกใหม่ของตลาดนดัวถิชีุมชนทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีเ่ป็นธรรมชาต ิบรรยากาศ  
เหน็ทุ่งนาและววิเขาพญาบงัสา มรีา้นขายอาหาร ขนมพืน้บา้น รวมทัง้วถิีชวีติวฒันธรรมของคนทอ้งถิน่ แต่ปจัจุบนั 
หลงัจากหลาดพญาบงัสา ได้เปิดมาเป็นระยะเวลา 9 เดอืน พบว่าจ านวนของนักท่องเทีย่วที่เดนิทางมาท่องเที่ยว       
มปีรมิาณลดน้อยลง  

จากขอ้มูลขา้งต้น ผู้วจิยัได้เลง็เหน็ถงึความส าคญัของตลาดนัดวถิชีุมชน จงึได้เขา้ไปท าการศกึษาเกี่ยวกบั
ศกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่วเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่ว โดยลงพืน้ทีเ่พื่อหาขอ้มูลกบั
ผูน้ าศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละจดัท าแบบสอบถาม ส ารวจขอ้มลูจากนักท่องเทีย่ว เพื่อต้องการทราบถงึระดบัความคดิเหน็ทีม่ี
ต่อศกัยภาพของการท่องเทีย่วหลาดพญาบงัสา 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 รายละเอยีดกระบวนการวจิยัทีใ่ชใ้นการศกึษาศกัยภาพและแนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่วตลาด
นัดวถิีชุมชน หลาดพญาบงัสา ต าบลควนโพธิ ์อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล ซึ่งผู้วจิยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ 
ดงัต่อไปนี้ 
 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

ประชากรใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวหรือ     
เคยเดนิทางมาเทีย่วตลาดนดัวถิชีุมชน หลาดพญาบงัสา ต าบลควนโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล ซึง่ไม่ทราบจ านวน 
 กลุ่มตวัอย่าง  เป็นนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเทีย่วหรอืเคยเดนิทางมาเทีย่วตลาดนัดวถิชีุมชน หลาดพญาบงั
สา ต าบลควนโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล ซึง่เป็นกลุ่มทีผู่ว้จิยัด าเนินการเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามเกีย่วกบัระดบั
ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอศกัยภาพของการท่องเทีย่วตลาดนดัวถิชีุมชน หลาดพญาบงัสา ต าบลควนโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดั
สตูล และเนื่องจากไม่ทราบทัง้ขนาดของประชากรที่แท้จรงิ และไม่ทราบค่าสดัส่วนของประชากร ดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างในส่วนนี้ โดยการใชว้ธิขีองดบัเบลิยูจ ีโคชาร์ล (W.G. Cochran, 1977) ในการค านวณเพื่อหา
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างของนกัท่องเทีย่ว ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 385 ราย 

2. วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
 การสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็น (Non-Probability) เป็นการสุ่มแบบไม่ค านึงว่ากลุ่มตวัอย่างที่
ได้รบัเลือกมานัน้จะมีความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่จะได้รบัเลือกมากน้อยเพียงใด ซึ่งการสุ่มตัวอย่างแบบนี้หน่วย
ตวัอย่างมโีอกาสถูกเลอืกไม่เท่ากนั ส่วนมากใช้ในการศกึษาที่ไม่สามารถจะก าหนดขอบเขตของประชากรไดแ้น่นอน 
อาศยัการตัดสนิใจตามความสะดวกของผู้วิจยัเป็นหลกั โดยในการเลือกจะค านึงถึงความสะดวกทัง้ทางด้านเวลา 
ก าลงัคน และงบประมาณ ในการวจิยัครัง้นี้จะใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

3.  เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูของงานวจิยันี้ คอืแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้จากการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูและแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดแต่ละตอนดงันี้ 
 1. ตอนที ่1 เป็นค าถามเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดต่้อเดอืน โดยเป็นแบบสอบถามแบบใหเ้ลอืกตอบ (Check list) 



 4 

 2. ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัความคดิเหน็ทีม่ต่ีอศกัยภาพของการท่องเทีย่วตลาดนดัวถิชีุมชน 
หลาดพญาบงัสา ต าบลควนโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล โดยมอีงคป์ระกอบ 6 ดา้น คอื ศกัยภาพดา้นสิง่ดงึดูดใจ 
ศกัยภาพด้านเสน้ทางการคมนาคม ศกัยภาพด้านสิง่อ านวยความสะดวก ศกัยภาพด้านกจิกรรม ศกัยภาพด้านการ
ประชาสมัพนัธ ์และศกัยภาพดา้นร้านคา้ขายอาหาร ซึ่งเป็นค าถามชนิดมาตราส่วนประเมนิในรูปแบบลเิคริท์ (Likert 
Scales) โดยก าหนดความคดิเหน็ของผู้ตอบค าถามออกเป็น 5 ระดบั โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เป็นรายขอ้และรายดา้นพรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มูลในตารางประกอบค าบรรยาย 
โดยก าหนดน ้าหนกัระดบัความคดิเหน็ออกเป็น 5 ระดบัคะแนนตามแนวคดิของลเิคริท์ ดงันี้ 

 ตารางที ่3.1 มาตราสว่นประมาณค่าของลเิคริท์ (Likert) 
 

ระดบัความคดิเหน็ ค่าคะแนน (Interval Scale) 
            มากทีส่ดุ 5 
            มาก 4 
            ปานกลาง 3 
            น้อย 2 
            น้อยทีส่ดุ 1 

 
 3. ตอนที ่3 การเสนอความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของ
การท่องเทีย่วตลาดนดัวถิชีุมชน หลาดพญาบงัสา ต าบลควนโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล เป็นการเกบ็ขอ้มูลสอบถาม
แบบปลายเปิด (Open-Ended) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการประกอบอภปิรายผล 

4.  ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วยขอ้มูลต่างๆ ที่มคีวามส าคญัต่อขอ้มูล   
การวจิยั ซึง่ในขัน้ตอนการสรา้งและออกแบบแบบสอบถาม ผูว้จิยัมกีระบวนการต่างๆ ในการสรา้งแบบสอบถาม ดงันี้ 
 1. ศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว เพื่อน าข้อมูล           
มาประกอบการสรา้งแบบสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถามขึ้นตามกรอบข้อมูลที่ต้องการศึกษาโดยใช้ค าจ ากดัความหรือนิยามปฏิบัติการ        
ตามตัวแปรที่ก าหนดไว้เป็นหลกัในการตัง้ค าถามต่างๆ ให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาทัง้หมดเพื่อให้แบบสอบถาม
สามารถวดัไดใ้นสิง่ทีต่อ้งการจะวดั 
 3. น าแบบสอบถามฉบบัร่างทีไ่ดไ้ปขอค าปรกึษาจากอาจารยท์ีป่รกึษาและผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามเชีย่วชาญ
เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้เพื่อขอค าแนะน าและน าแบบสอบถาม    
มาปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง โดยผลการประเมินค่า IOC ของทุกขอ้ค าถามต้องมากกว่า 0.5 แสดงว่าแบบสอบถาม    
ทุกขอ้ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้มคีวามถูกตอ้งของเน้ือหา 
 4. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแลว้ไปท าการทดสอบความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื (Reliability) โดยน าไปทดลอง 
(Try Out) ใชก้บักลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ชุด ซึง่เป็นลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั 
 5. น าแบบสอบถามทีท่ดลองใชแ้ลว้ 40 ชุด มาทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า
ของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
 6. น าแบบสอบถามที่ได้ศึกษาหาความเชื่อมัน่แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้แบบส อบถาม                  
ที่มีความสมบูรณ์และคลอบคลุมวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น และน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง          
ทีศ่กึษาต่อไป 
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 5.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 เพื่อใหส้ามารถเกบ็ขอ้มลูใหค้รบถว้นตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัจงึไดอ้อกแบบวธิเีกบ็รวบรวมขอ้มูล
ในการวจิยัครัง้นี้ โดยมขีัน้ตอนและกระบวนการต่างๆ ดงันี้ 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีการเก็บรวบรวมไว้ก่อนแล้ว       
เพื่อความสะดวกในการเกบ็ขอ้มลูวจิยัโดยแหล่งทีม่าดงักล่าวไดแ้ก่ 
  1.1 หนังสอืและต าราความรูใ้นดา้นแนวคดิเกี่ยวกบัตลาด แนวคดิเกี่ยวกบัการท่องเทีย่ว แนวคดิ
เกี่ยวกบัศกัยภาพของแหล่งท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกบัการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ยนื ระเบียบวิธกีารวิจยั 
รวมถงึวทิยานิพนธ ์และงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  1.2 วารสารหรือบทความความรู้แนวคิดเกี่ยวกบัตลาด แนวคิดเกี่ยวกบัการท่องเที่ยว แนวคิด
เกีย่วกบัศกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่ว แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื 
  1.3 สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ในประเทศ ได้แก่ เวบ็ไซท์ต่างๆ ที่มขีอ้มูลแนวคดิเกี่ยวกบัตลาด แนวคิด
เกีย่วกบัการท่องเทีย่ว แนวคดิเกีย่วกบัศกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่ว แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วอย่าง
ยัง่ยนื 
 2. วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหล่งปฐมภูม ิเป็นการรวบรวมขอ้มลูจากการเขา้ไป ส ารวจความคดิเหน็ โดย
ใชแ้บบสอบถามเพื่อเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มนกัท่องเทีย่ว ซึง่มขี ัน้ตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 
  2.1 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามส ารวจความคดิเห็น     
ของนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วตลาดนัดวถิชีุมชน หลาดพญาบงัสา ต าบลควนโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล 
ตามทีผู่ว้จิยัไดก้ าหนดไว ้จ านวน 385 ชุด 
  2.2 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามจนครบตามจ านวนแล้ว ท าการตรวจสอบความถูกต้อง          
และความสมบูรณ์ของข้อมูลจากแบบสอบถาม แล้วน ามาประมวล และวิ เคราะห์ผลทางสถิติตามที่ก าหนดไว ้         
เพื่อน าเสนอเป็นรายงานการวจิยัต่อไป 

6.  การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีร่วบรวมไดม้าวเิคราะหแ์ละประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะหผ์ลส าเรจ็
รปูทางสถติ ิโดยมรีายละเอยีดการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
 1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรบัการวเิคราะห์ขอ้มูลนัน้เมื่อมกีารรวบรวมแบบสอบถามแลว้ จะม ี
การน าขอ้มลูทีไ่ดม้าลงรหสั (Coding) แลว้น าไปประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมทางสถติแิละสงัคมศาสตร์
เพื่อวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
  1.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายได้ต่อเดอืน น าผลที่ได้มาวเิคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธบิายลกัษณะ
ปจัจยัส่วนบุคคลที่มผีลต่อระดบัความคดิเหน็ของนักท่องเที่ยวที่มต่ีอศกัยภาพของการท่องเที่ยวตลาดนัดวถิีชุมชน 
หลาดพญาบงัสา ต าบลควนโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล 
  1.2 ระดบัความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอศกัยภาพของการท่องเทีย่วตลาดนัดวถิชีุมชน หลาด
พญาบงัสา ต าบลควนโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล น าผลทีไ่ด้มาวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อใช้อธบิายถึงระดบัความคดิเหน็ของนักท่องเที่ยวทีม่ต่ีอศกัยภาพของ    
การท่องเทีย่วตลาดนดัวถิชีุมชน หลาดพญาบงัสา ต าบลควนโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล 
 ในการก าหนดเกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนความคดิเหน็เกี่ยวกบัระดบัความคดิเหน็ดา้นศกัยภาพทัง้ 6 ดา้น 
ของแหล่งท่องเทีย่ว การวเิคราะหข์อ้มูลในมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามระดบัความคดิเหน็  
ของศกัยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านต่างๆ เราสามารถใช้เกณฑ์สมับูรณ์ (Absolute Criteria) โดยการใช้ช่วงคะแนน    
จากพสิยั (Intervals from the Range) โดยมเีกณฑใ์นการพจิารณาแปลความหมาย (จรสัศร ีผ่องโสภา, 2553) ดงันี้ 
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 ช่องว่างของคะแนนระหว่างชัน้  = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
                  จ านวนชัน้    
     = 5 – 1 
                5 
     = 0.8 
 ตารางที ่3.2 เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนความคดิเหน็ มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
 

ระดบัคะแนน ระดบัความคดิเหน็ต่อศกัยภาพการท่องเทีย่ว 
4.21 – 5.00    มศีกัยภาพมากทีส่ดุ 
3.41 – 4.20    มศีกัยภาพมาก 
2.61 – 3.40    มศีกัยภาพปานกลาง 
1.81 – 2.60    มศีกัยภาพน้อย 
1.00 – 1.80    มศีกัยภาพน้อยทีส่ดุ 

 
  1.3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัการเสนอความคดิเหน็ต่างๆ ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเพื่อน าไปเป็น
แนวทางในการพฒันาศกัยภาพของการท่องเทีย่วตลาดนัดวถิีชุมชน หลาดพญาบงัสา ต าบลควนโพธิ ์อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัสตูล โดยเกบ็แบบสอบถามในลกัษณะของแบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Question) ใชใ้นการวเิคราะห์
เน้ือหา 
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจ ัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยายคือ ค่าสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) ไดแ้ก่ ค่าความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใชอ้ธบิายลกัษณะขอ้มลูปจัจยั
สว่นบุคคล และใชค้่าเฉลีย่ (Mean: X ) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อใชอ้ธบิายถงึ
ระดบัความคดิเห็นของนักท่องเที่ยวที่มต่ีอศกัยภาพของการท่องเที่ยวตลาดนัดวถิีชุมชน หลาดพญาบงัสา ต าบล     
ควนโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล 
 
ผลการวิจยั (Results) 

ผลการศกึษาวจิยัเรื่อง แนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่วตลาดนัดวถิชีุมชน หลาดพญาบงัสา ต าบล
ควนโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล สรุปผลไดด้งันี้  

ผลการวิเคราะหข์้อมูลทัว่ไปของนักท่องเท่ียว 
 ผลการศกึษาขอ้มลูทัว่ไปของนกัท่องเทีย่ว จากการวเิคราะหพ์บว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ
จ านวน 300 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.9 มอีายุ 31-40 ปี จ านวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.5 มสีถานภาพสมรส จ านวน 
194 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.4  มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.7 มอีาชพีรบัจา้งทัว่ไป 
จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.2 และส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 5,000 บาท จ านวน 127 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
33.0 

ผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเหน็ท่ีมีต่อศกัยภาพของการท่องเท่ียว 
 ความคิดเหน็ที่มต่ีอศกัยภาพของการท่องเที่ยวตลาดนัดวิถีชุมชน หลาดพญาบงัสาโดยแบ่งการวเิคราะห์   
เป็นรายดา้น จ านวน 6 ดา้น ดงัต่อไปนี้ 
 1 ดา้นสิง่ดงึดดูใจ จากการวเิคราะหพ์บว่าโดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่ 4.02 ซึง่จดัไดว้่ามศีกัยภาพดา้นสิง่ดงึดูดใจ
อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดบัความคดิเหน็ของนักท่องเที่ยวที่มต่ีอศกัยภาพของการ
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ท่องเที่ยวหลาดพญาบงัสา ด้านทศันียภาพและอากาศบรเิวณหลาดพญาบงัสา มศีกัยภาพอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วน
ดา้นประเพณี วฒันธรรม วถิชีวีติ ชุมชนทอ้งถิน่ อาหารและสนิคา้ในชุมชนทีน่ ามาจ าหน่าย มศีกัยภาพอยู่ในระดบัมาก 
ตามล าดบั 
 2 ดา้นเสน้ทางการคมนาคม จากการวเิคราะหพ์บว่าโดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่ 3.37 ซึง่จดัไดว้่ามศีกัยภาพดา้น
เสน้ทางการคมนาคมอยู่ในระดบัปานกลาง และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดบัความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่ว   
ทีม่ต่ีอศกัยภาพของการท่องเทีย่วหลาดพญาบงัสา ในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัปานกลางทัง้หมด ยกเวน้ดา้นป้ายบอกทาง
ชดัเจนและอยู่ในต าแหน่งทีเ่หมาะสมเท่านัน้ ทีอ่ยู่ในระดบัมาก 
 3 ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก จากการวเิคราะหพ์บว่าโดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่ 3.56 ซึง่จดัไดว้่ามศีกัยภาพดา้น
สิง่อ านวยความสะดวกอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบัความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอ
ศกัยภาพของการท่องเทีย่วหลาดพญาบงัสา ในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัมากทัง้หมด ยกเว้นดา้นหอ้งน ้ามคีวามสะอาด 
และเพยีงพอต่อการใชง้านเท่านัน้ ทีอ่ยู่ในระดบัปานกลาง 
 4 ดา้นกจิกรรม จากการวเิคราะหพ์บว่าโดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่ 3.65 ซึง่จดัไดว้่ามศีกัยภาพดา้นกจิกรรมอยู่ใน
ระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบัความคดิเหน็ของนักท่องเทีย่วทีม่ต่ีอศกัยภาพของการท่องเทีย่ว
หลาดพญาบงัสา ในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัมากทัง้หมด ยกเวน้ดา้นกจิกรรมใหอ้าหารปลาเท่านัน้ ทีอ่ยู่ในระดบัปานกลาง 
 5 ดา้นการประชาสมัพนัธ ์จากการวเิคราะหพ์บว่าโดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่ 3.60 ซึง่จดัไดว้่ามศีกัยภาพดา้นการ
ประชาสมัพันธ์อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดบัความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ศกัยภาพของการท่องเทีย่วหลาดพญาบงัสา ในทุกดา้นอยู่ในระดบัมากทัง้หมด 
 6 ดา้นรา้นคา้ขายอาหาร จากการวเิคราะหพ์บว่าโดยภาพรวมมคี่าเฉลีย่ 3.84 ซึง่จดัไดว้่ามศีกัยภาพดา้นรา้น
คา้ขายอาหารอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ระดบัความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอศกัยภาพ
ของการท่องเทีย่วหลาดพญาบงัสา ในทุกดา้นอยู่ในระดบัมากทัง้หมด  

ผลการวิเคราะหข์้อเสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม 
 ขอ้เสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการให้พฒันาปรบัปรุงและเพิ่มเติม       
ในด้านต่างๆ พร้อมทัง้ค าชมเชย แบ่งประเด็นออกเป็น 10 กลุ่มใหญ่ โดยเรียงล าดับตามจ านวนข้อเสนอแนะ         
จากผูต้อบแบบสอบถาม สรุปรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 1 ร้านค้าขายอาหาร ต้องการใหผู้้เกี่ยวขอ้งปรบัปรุงในดา้นร้านค้าขายอาหาร โดยต้องการให้เพิม่จ านวน
รา้นคา้ และเพิม่อาหาร เครื่องดื่ม ขนมพืน้บา้น ใหม้คีวามหลากหลายมากกว่านี้ ภาชนะหรอืบรรจุภณัฑท์ีใ่ชใ้ส่อาหาร 
ขนม เครื่องดื่ม ควรเน้นใช้งานจากวสัดุธรรมชาตแิละสื่อถึงความเป็นเอกลกัษณ์ท้องถิน่ ส่วนการแต่งกายของแม่ค้า  
ควรใหเ้ป็นในรูปแบบเดยีวกนั เช่น เสือ้ผ้า ผ้ากนัเป้ือน หมวกคลุม และควรใส่ชุดวฒันธรรมทีเ่หมอืนๆ กนัเพื่อความ
สวยงามและเป็นจุดเด่นทีน่่าดงึดดูใจ และควรมหีรอืเพิม่จุดลา้งมอืใหน้กัท่องเทีย่วในต าแหน่งทีเ่หมาะสม 
 2 การคมนาคม ต้องการให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพฒันาปรบัปรุงถนนทางเข้าหลาดพญาบงัสาเป็น
ถนนลาดยางเพื่อความสะดวกในการเดนิทาง และเพิม่ไฟสอ่งสว่างตามแนวถนนใหเ้พยีงพอเพื่อความปลอดภยั 
 3 การประชาสมัพนัธ์ ต้องการใหเ้พิม่การประชาสมัพนัธใ์หม้ากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะทางสื่อสงัคมออนไลน์ และ
ควรปรบัปรุงป้ายประชาสมัพนัธใ์หเ้หน็ชดัเจน เพิม่ป้ายบอกระยะทางเขา้หลาดพญาบงัสา หรอืป้ายบอกจุดทีม่กีจิกรรม
หรอืการแสดงต่างๆ ในบรเิวณหลาดพญาบงัสา 
 4 จุดถ่ายรูป ต้องการใหเ้พิม่จุดถ่ายรูปใหโ้ดดเด่นและน่าสนใจมากกว่านี้ และใหเ้พิม่จุดถ่ายรูปกลางทุ่งนา 
ขยายพืน้ทีใ่นการเดนิเล่นชมธรรมชาต ิพรอ้มทัง้ควรปลกูดอกไมใ้หส้วยงามในพืน้ทีห่ลาดพญาบงัสา 
 5 สิง่ดงึดดูใจ ตอ้งการใหเ้พิม่สิง่ดงึดดูใจโดยภาพรวมใหม้ากกว่านี้ 
 6 หอ้งน ้า ต้องการใหป้รบัปรุงในเรื่องของความสะอาด เพิม่ใหม้จี านวนทีเ่พยีงพอ และควรแยกหอ้งน ้าชาย
และหญงิ 
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 7 ค าชมเชย หลาดพญาบงัสาเป็นสถานที่ที่มีทศันียภาพที่สวยงาม มีจุดถ่ายรูปที่สวยงาม และมกีารจดั
กจิกรรมสง่เสรมิประเพณีทอ้งถิน่เป็นอย่างด ีขอชมเชยในความคดิและใหก้ าลงัใจในการพฒันาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 8 สถานทีจ่อดรถ ตอ้งการใหผู้เ้กีย่วขอ้งจดัระเบยีบการจอดรถเพื่อความสะดวกของนกัท่องเทีย่ว 
 9 การสนับสนุนจากภาครฐั ควรได้รบัการสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครฐั           
ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านสิ่ง อ านวยความสะดวกในการ          
เดนิทางเขา้สูแ่หล่งท่องเทีย่วในชุมชนของจงัหวดัสตูลใหส้มบรูณ์ และต่อยอดการท่องเทีย่วโดยชุมชนใหช้ดัเจน 
 10 การจดักจิกรรม ควรพฒันาเกีย่วกบัการแสดงใหม้ากขึน้ 
 
การอภิปรายผล (Discussion) 

ผลการศกึษาวจิยัเรื่องแนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่วตลาดนัดวถิชีุมชน หลาดพญาบงัสา ต าบล
ควนโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล สามารถอภปิรายผลโดยแยกประเดน็ไดด้งันี้ 

 1. จากขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มนักท่องเทีย่วทีไ่ดม้าเทีย่วในหลาดพญาบงัสา 
ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิคดิเป็นรอ้ยละ 77.9 กลุ่มนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มชี่วงอายุ 31-40 ปี รอ้ยละ 33.5 เนื่องจากหลาด
พญาบงัสาเป็นตลาดวิถีวัฒนธรรมที่เน้นการขายอาหารท้องถิ่น ขนมและผักพื้นบ้าน สินค้าในชุมชน มพีื้นที่เป็น
ธรรมชาติ บรรยากาศเห็นทิวทศัน์ทุ่งนาและเขาพญาบงัสา รวมทัง้วิถีชีวติวฒันธรรมของคนท้องถิ่น ส่งผลให้มี
นกัท่องเทีย่วในวยัดงักล่าวสนใจทีจ่ะเขา้มาท่องเทีย่ว 

 2. จากวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ที ่1 เพื่อศกึษาศกัยภาพการท่องเทีย่วตลาดนัดวถิชีุมชน หลาดพญาบงัสา 
ต าบลควนโพธิ ์อ าเภอเมือง จงัหวดัสตูล ผลการวิจยัจากระดบัความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศกัยภาพของ     
การท่องเทีย่ว ซึง่เป็นขอ้มูลเชงิปรมิาณ พบว่าส่วนใหญ่ในแต่ละดา้นมศีกัยภาพมาก ยกเวน้ดา้นเสน้ทางการคมนาคม  
ทีม่ศีกัยภาพปานกลาง ทัง้นี้เป็นเพราะการเดนิทางจากถนนเสน้หลกัจนถงึหลาดพญาบงัสา มรีะยะทาง 1.3 กโิลเมตร  
มถีนนทางเขา้ออก 2 เส้นทาง เสน้ทางที่ 1 เป็นถนนลาดยางซึ่งเป็นเสน้ทางหลกัเข้าหมู่บ้าน แต่ต้องเลี้ยวผ่าน       
ซอยแคบๆ รถยนต์ขบัสวนเลนกนัล าบาก และต้องผ่านสะพานขา้มคลองชลประทานซึ่งมคีวามกว้างน้อยมาก ท าให้  
การขบัรถยนต์ผ่านค่อนขา้งล าบาก ส่วนเสน้ทางที่ 2 เป็นถนนเลยีบคลองชลประทานสภาพถนนเป็นดนิแดงลูกรงั     
ไม่สะดวกในการใช้เส้นทาง ผลการวิจัยครัง้นี้สอดคล้องกบังานวิจัยของ กรกนก เกิดสงัข์ ( 2560) ที่พบว่า ระดับ    
ความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอศกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่วดา้นการคมนาคมขนสง่อยู่ในระดบัปานกลาง 

 3. จากวตัถุประสงคก์ารวจิยั ขอ้ที ่2 เพื่อศกึษาแนวทางในการวางแผนการพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่ว
ตลาดนัดวถิชีุมชน หลาดพญาบงัสา ต าบลควนโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล ผลการวจิยัสรุปจากความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิจากผู้ตอบแบบสอบถามซึง่เป็นขอ้มูลเชงิคุณภาพ พบว่านักท่องเที่ยวมคีวามต้องการใหพ้ฒันา
ปรบัปรุงศกัยภาพของการท่องเทีย่วแต่ละดา้นดงันี้ 
  3.1 ดา้นเสน้ทางการคมนาคม ดงัเหตุผลทีก่ล่าวอภปิรายในขอ้ที ่2 
  3.2 ดา้นรา้นคา้ขายอาหาร ทัง้นี้อาจเป็นเพราะหลาดพญาบงัสาเน้นการขายอาหารทอ้งถิน่ ขนมและ
ผกัพื้นบ้าน สนิค้าในชุมชน ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ส าคญัของแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวแสดงความคดิเหน็และ
แนะน าใหพ้ฒันาปรบัปรุงศกัยภาพดา้นน้ีมากดา้นอื่นๆ 
  3.3 ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะนักท่องเทีย่วในปจัจุบนัรบัขอ้มูลและข่าวสารของ
สถานทีท่่องเทีย่วผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เป็นหลกั เช่นแอปพลเิคชัน่ไลน์ และเฟสบุ๊ค ซึง่ส่งผลในการตดัสนิใจหรอื
เกดิแรงดงึดดูใจใหเ้ดนิทางท่องเทีย่ว 
  3.4 ด้านสิง่อ านวยความสะดวก โดยเฉพาะด้านสถานที่จอดรถและห้องน ้า ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ
ศกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่วด้านนี้เป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยสถานที่
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จอดรถเป็นสิง่อ านวยความสะดวกล าดบัแรกที่นักท่องเทีย่วจะไดพ้บเจอ ล าดบัต่อมาอาจเป็นห้องน ้า ซึ่งเกดิจากการ
เดนิทางของนกัท่องเทีย่วทีอ่าจจะใชร้ะยะเวลาเดนิทางนานหรอืเดนิทางระยะทางไกล มคีวามตอ้งการใชง้านหอ้งน ้าเมื่อ
เดนิทางมาถงึ ทัง้ 2 ปจัจยัน้ีอาจสง่ผลในการตดัสนิใจในการกลบัมาท่องเทีย่วซ ้าในครัง้ต่อไป 
  3.5 ดา้นสิง่ดงึดดูใจ โดยเฉพาะจุดถ่ายรปู ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะนักท่องเทีย่วในปจัจุบนันิยมท่องเทีย่ว
ในสถานทีท่่องเทีย่วทีม่จีดุถ่ายรปูทีน่่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาตทิีส่วยงาม หรอืเกดิจากการสรา้งจุดถ่ายรปูขึน้มาใหม้ี
ความโดดเด่น ซึง่เป็นปจัจยัหน่ึงใหเ้กดิแรงดงึดดูใจในการเดนิทางท่องเทีย่ว 
 
ข้อเสนอแนะ (Suggestion)  
ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่องแนวทางการพฒันาศกัยภาพการท่องเที่ยวตลาดนัดวถิีชุมชน หลาดพญาบงัสา 
ต าบลควนโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล พบข้อมูลที่คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการท่องเที่ยว   
หลาดพญาบงัสา ซึง่ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการท่องเทีย่วหลาดพญาบงัสา ดงันี้ 
 1. ดา้นเสน้ทางการคมนาคม จากผลการศกึษาพบว่า การเดนิทางจากถนนเสน้หลกัจนถงึหลาดพญาบงัสา   
มรีะยะทาง 1.3 กโิลเมตร มถีนนทางเขา้ออก 2 เสน้ทาง สภาพถนนไม่สะดวกในการใชเ้สน้ทาง และในสว่นไฟสอ่งสว่าง
ตามแนวถนนพบว่ามีจ านวนไม่เพียงพอ ดงันัน้ควรได้รบัการสนับสนุนจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน ขยายสะพาน และตดิตัง้ไฟส่องสว่างเพิม่เตมิเพื่อความปลอดภยัจะส่งผลใหน้ักท่องเทีย่วไดร้บั
ความสะดวกในการเดนิทางเพิม่ขึน้ เพื่อการขบัเคลื่อนการท่องเทีย่วโดยชุมชน 
 2. ดา้นรา้นคา้ขายอาหาร จากผลการศกึษาพบว่า ควรเพิม่จ านวนรา้นคา้ และเพิม่อาหาร เครื่องดื่ม ขนม
พืน้บา้น ใหม้คีวามหลากหลายเพิม่มากขึน้ 
 3. ดา้นการประชาสมัพนัธ์ จากผลการศกึษาพบว่า ควรเพิม่การประชาสมัพนัธใ์หม้ากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะทาง
สื่อสงัคมออนไลน์ และควรปรับปรุงป้ายประชาสมัพันธ์ให้เห็นชัดเจน เพิ่มป้ายบอกระยะทางจากถนนเส้นหลัก        
เขา้หลาดพญาบงัสา 
 4. ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก จากผลการศกึษาพบว่า สถานทีจ่อดรถควรใหผู้เ้กีย่วขอ้งจดัระเบยีบการจอด
รถเพื่อความสะดวกของนกัท่องเทีย่ว และหอ้งน ้าควรปรบัปรุงในเรื่องของความสะอาด เพิม่ใหม้จี านวนทีเ่พยีงพอ และ
ควรแยกหอ้งน ้าชายและหญงิ 
 5. ดา้นสิง่ดงึดูดใจ จากผลการศกึษาพบว่า ควรเพิม่จุดถ่ายรูปใหโ้ดดเด่นและน่าสนใจเพิม่มากขึน้ พรอ้มทัง้
ควรปลกูดอกไมใ้หส้วยงามในพืน้ทีห่ลาดพญาบงัสา 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ไดศ้กึษาเฉพาะขอ้มูลเกีย่วกบัศกัยภาพของการท่องเทีย่วหลาดพญาบงัสา จากความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวโดยใช้แบบสอบถามเป็นหลัก ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงมีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพิ่มเติมโดย
ท าการศกึษาวจิยัสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth interview) กบักลุ่มผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว 
ในพืน้ทีห่ลาดพญาบงัสา ต าบลควนโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัสตูล 
 
กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements)  

งานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีจากการใหค้ าปรกึษาจาก รองศาสตราจารยน์ิภา รุ่งเรอืงวุฒไิกร อาจารย์
ที่ปรึกษางานวิจัย และขอขอบคุณ คุณสุรัฐพงศ์ หมันใจดี คุณอัศวยุช เทศอาเส็น และคุณรานี ใบอาสนั ซึ่งเป็น
ผูท้รงคุณวุฒทิีใ่ห้ความอนุเคราะหต์รวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวจิยั รวมถึงขอขอบคุณผู้ประเมนิท าแบบสอบถามทุก
ท่านทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม  
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ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่างานวจิยัฉบบันี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการท่องเทีย่วส าหรบัพืน้ทีอ่ื่นๆ  ของ
ประเทศ และผูท้ีส่นใจบา้งไม่มากกน้็อย และยนิดทีีจ่ะรบัฟงัค าแนะน าจากทุกท่านทีไ่ดเ้ขา้มาศกึษา เพื่อเป็นประโยชน์
ในการพฒันางานวจิยัต่อไป 
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