แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดนัดวิ ถีชมุ ชน หลาดพญาบังสา
ตาบลควนโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
Guidelines for the Development of Tourism Potential Lad Phrayabungsa
Kuan Pho District, Satun Province.
กอเฉ็ม เตาวะโต
KOCHEM TAOWATO
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Business Administration Master of Business Administration RamkhamHaeng University

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดนัดวิถีชุมชน หลาดพญาบังสา
และศึกษาแนวทางในการวางแผนพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดนัด วิถีชุมชน หลาดพญาบังสา ตาบลควนโพธิ ์
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล มีเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลจากนักท่องเทีย่ วจานวน 385 ราย
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตทิ างความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา ความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อศักยภาพของการท่องเทีย่ วตลาดนัดวิถชี ุมชน หลาดพญาบังสา
โดยรวมพบว่าระดับ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่ านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่ า
ด้า นสิ่ง ดึง ดู ด ใจ ด้า นสิ่ง อ านวยความสะดวก ด้า นกิจ กรรม ด้า นการประชาสัม พัน ธ์ และด้า นร้า นค้า ขายอาหาร
มีศกั ยภาพอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านเส้นทางการคมนาคม มีศกั ยภาพอยู่ในระดับปานกลาง และจากข้อมูลผลการวิจยั
สรุปจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการให้พฒ
ั นา
ปรับปรุงศักยภาพของการท่องเทีย่ ว ในด้านต่างๆ ตามลาดับความสาคัญ ได้แก่ ด้านเส้นทางการคมนาคม ควรทาการ
พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขยายสะพาน และติดตัง้ ไฟส่องสว่างเพิม่ เติมเพื่อความปลอดภัย ด้านร้านค้าขายอาหาร
ควรเพิม่ จานวนร้านค้า อาหาร เครื่องดื่ม และขนมพืน้ บ้านให้มคี วามหลากหลายมากขึน้ ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรเพิม่
การประชาสัมพันธ์ให้มากขึน้ โดยเฉพาะทางสือ่ สังคมออนไลน์ ด้านสิง่ อานวยความสะดวก ในด้านสถานทีจ่ อดรถควรให้
ผูเ้ กี่ยวข้องจัดระเบียบการจอดรถเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยว และควรปรับปรุงห้องน้ าให้มจี านวนทีเ่ พียงพอ
ด้านสิง่ ดึงดูดใจ ควรเพิม่ จุดถ่ายรูปให้โดดเด่นและน่ าสนใจ พร้อมทัง้ ควรปลูกดอกไม้ให้สวยงามในพืน้ ทีห่ ลาดพญาบัง
สา เพื่อเป็ นการเพิม่ จานวนนักท่องเทีย่ วให้เข้ามาท่องเทีย่ วหลาดพญาบังสาเพิม่ ขึน้
คาสาคัญ : ได้แก่ (1) ศักยภาพ (2) ระดับความคิดเห็น (3) นักท่องเทีย่ ว

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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บทนา (Introduction)
ั่
ั่
จังหวัดสตูลเป็ นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยทางชายฝงทะเลอั
นดามัน ซึ่งเป็ นชายฝงทะเลทางด้
าน
ตะวันตกของประเทศไทย ประชากรมีทงั ้ ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามลักษณะสังคมเป็ นพหุวฒ
ั นธรรม ทาให้มี
วัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็ นจังหวัดที่รวมไว้ซ่งึ วิถีวฒ
ั นธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ ท่ชี ดั เจนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม
รวมทัง้ ทรัพยากรธรรมชาติ ทีเ่ ป็ นแหล่งท่องเทีย่ วมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดังราวี เกาะหินงาม เกาะบุโหลน อุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติทะเลบัน น้ าตกวังสายทอง
ถ้าเจ็ดคด ถ้าภูผาเพชร ล่องแก่งวังสายทอง ด้วยความหลากหลายเช่นนี้ สตูลจึงนับได้ว่าเป็ นจุดหมายปลายทางยอด
นิยมของนักท่องเทีย่ วมากมาย
ด้วยศักยภาพของพื้นที่และความงดงามที่มอี ยู่ ประกอบกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมืองรอง”
ของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ส่งเสริมและผลักดันเมืองรองให้กลายเป็ นจุดท่องเทีย่ วน่ าสนใจ โดยจังหวัดสตูล
เป็ นหนึ่งใน 55 จังหวัด “เมืองรอง” ที่ประกาศโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยใช้แนวคิดการส่งเสริม
และผลักดันเมือ งรองให้ก ลายเป็ นจุ ดท่อ งเที่ย วน่ า สนใจไม่แ พ้เมือ งหลัก ได้ถูกให้ความสาคัญเพื่อขยายศัก ยภาพ
ในการเป็ นเมืองท่องเทีย่ ว ให้กา้ วไปอีกขัน้ ผ่านการพัฒนาอย่างเป็ นระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการกระจายรายได้
จากเม็ดเงินในด้านการท่องเทีย่ วไปสูท่ อ้ งถิน่ และชุมชนให้มากขึน้
โดยปกติแล้วการท่องเทีย่ วโดยส่วนใหญ่ของสตูลจะนิยมท่องเที่ยวทางทะเลมากกว่า แต่มขี อ้ จากัดในเรื่อง
ของฤดูกาลท่องเทีย่ วทางทะเล ซึง่ สามารถเทีย่ วได้ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - พฤษภาคม ของทุกปี นอกเหนือจาก
ช่วงเวลาดังกล่าวไม่นิยมท่องเทีย่ วเพราะเป็ นช่วงฤดูมรสุม คลื่นลมแรง จึงเป็ นโอกาสของแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
บนบก เพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้หมุนเวียนตลอดทัง้ ปี โดยทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วตลาดนัดวิถชี ุมชน ถือเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง
ทีน่ ่าสนใจในการเป็ นจุดเสริมของการท่องเทีย่ วในฐานะเมืองรองตามนโยบายภาครัฐ
กลุ่มท่องเทีย่ วเชิงอนุ รกั ษ์เขาพญาบังสา ได้ทาการเปิ ดฐานการเรียนรูก้ ารบริหารจัดการศูนย์และการจั ดการ
ตลาดวิถชี ุมชน โดยการเปิ ด “หลาดพญาบังสา” ตลาดนัดวิถีชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพญาบังสา ตาบลควนโพธิ ์
อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เริม่ เปิ ดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 หลาดพญาบังสาเป็ นตลาดวิถวี ฒ
ั นธรรม
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ทีเ่ น้นการขายอาหารและสินค้าในชุมชน สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เปิ ดตลาดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 13.00 น. – 20.00 น. โดยมีเครือข่ายท่องเทีย่ วโดยชุมชนและชาวบ้านในตาบลควนโพธิ ์ นาสินค้าชุมชน ผัก
พืน้ บ้าน อาหารท้องถิน่ มาจาหน่ายกว่า 50 ร้าน
ช่วงแรกของการเปิ ดหลาดพญาบังสา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างมากมาย โดยส่วนใหญ่แล้ว
เป็ นคนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสตูล เนื่องจากมีความแปลกใหม่ของตลาดนัดวิถชี ุมชนทีต่ งั ้ อยู่ในพืน้ ทีเ่ ป็ นธรรมชาติ บรรยากาศ
เห็นทุ่งนาและวิวเขาพญาบังสา มีรา้ นขายอาหาร ขนมพืน้ บ้าน รวมทัง้ วิถีชวี ติ วัฒนธรรมของคนท้องถิน่ แต่ปจั จุบนั
หลังจากหลาดพญาบังสา ได้เปิ ดมาเป็ นระยะเวลา 9 เดือน พบว่าจานวนของนักท่องเทีย่ วที่เดินทางมาท่องเที่ยว
มีปริมาณลดน้อยลง
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วจิ ยั ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของตลาดนัดวิถชี ุมชน จึงได้เข้าไปทาการศึกษาเกี่ยวกับ
ศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ ว โดยลงพืน้ ทีเ่ พื่อหาข้อมูลกับ
ผูน้ าศูนย์การเรียนรูแ้ ละจัดทาแบบสอบถาม สารวจข้อมูลจากนักท่องเทีย่ ว เพื่อต้องการทราบถึงระดับความคิดเห็นทีม่ ี
ต่อศักยภาพของการท่องเทีย่ วหลาดพญาบังสา

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
รายละเอียดกระบวนการวิจยั ทีใ่ ช้ในการศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วตลาด
นัดวิถีชุมชน หลาดพญาบังสา ตาบลควนโพธิ ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรใช้ ในการวิ จยั ครัง้ นี้ ประชากรที่ใช้ใ นการวิจ ัยครัง้ นี้ คือนักท่อ งเที่ยวที่เดิน ทางมาเที่ยวหรือ
เคยเดินทางมาเทีย่ วตลาดนัดวิถชี ุมชน หลาดพญาบังสา ตาบลควนโพธิ ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึง่ ไม่ทราบจานวน
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วหรือเคยเดินทางมาเทีย่ วตลาดนัดวิถชี ุมชน หลาดพญาบัง
สา ตาบลควนโพธิ ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึง่ เป็ นกลุ่มทีผ่ วู้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกีย่ วกับระดับ
ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อศักยภาพของการท่องเทีย่ วตลาดนัดวิถชี ุมชน หลาดพญาบังสา ตาบลควนโพธิ ์ อาเภอเมือง จังหวัด
สตูล และเนื่องจากไม่ทราบทัง้ ขนาดของประชากรที่แท้จริง และไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากร ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้
กาหนดกลุ่มตัวอย่างในส่วนนี้ โดยการใช้วธิ ขี องดับเบิลยูจี โคชาร์ล (W.G. Cochran, 1977) ในการคานวณเพื่อหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของนักท่องเทีย่ ว ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 ราย
2. วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่ าจะเป็ น (Non-Probability) เป็ นการสุ่มแบบไม่คานึงว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ได้รบั เลือกมานัน้ จะมีความน่ าจะเป็ นหรือโอกาสที่จะได้รบั เลือกมากน้ อยเพียงใด ซึ่งการสุ่มตัวอย่างแบบนี้หน่ ว ย
ตัวอย่างมีโอกาสถูกเลือกไม่เท่ากัน ส่วนมากใช้ในการศึกษาที่ ไม่สามารถจะกาหนดขอบเขตของประชากรได้แน่ นอน
อาศัยการตัดสินใจตามความสะดวกของผู้วิจยั เป็ นหลัก โดยในการเลือกจะคานึงถึงความสะดวกทัง้ ทางด้านเวลา
กาลังคน และงบประมาณ ในการวิจยั ครัง้ นี้จะใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
3. เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลของงานวิจยั นี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีรายละเอียดแต่ละตอนดังนี้
1. ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกีย่ วกับปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน โดยเป็ นแบบสอบถามแบบให้เลือกตอบ (Check list)
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2. ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับระดับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อศักยภาพของการท่องเทีย่ วตลาดนัดวิถชี ุมชน
หลาดพญาบังสา ตาบลควนโพธิ ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ ศักยภาพด้านสิง่ ดึงดูดใจ
ศักยภาพด้านเส้นทางการคมนาคม ศักยภาพด้านสิง่ อานวยความสะดวก ศักยภาพด้านกิจกรรม ศักยภาพด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และศักยภาพด้านร้านค้าขายอาหาร ซึ่งเป็ นคาถามชนิดมาตราส่วนประเมินในรูปแบบลิเคิรท์ (Likert
Scales) โดยกาหนดความคิดเห็นของผู้ตอบคาถามออกเป็ น 5 ระดับ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เป็ นรายข้อและรายด้านพร้อมทัง้ นาเสนอข้อมูลในตารางประกอบคาบรรยาย
โดยกาหนดน้าหนักระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5 ระดับคะแนนตามแนวคิดของลิเคิรท์ ดังนี้
ตารางที่ 3.1 มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิรท์ (Likert)
ระดับความคิดเห็น
มากทีส่ ดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ดุ

ค่าคะแนน (Interval Scale)
5
4
3
2
1

3. ตอนที่ 3 การเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเพื่อนาไปเป็ น แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ
การท่องเทีย่ วตลาดนัดวิถชี ุมชน หลาดพญาบังสา ตาบลควนโพธิ ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็ นการเก็บข้อมูลสอบถาม
แบบปลายเปิ ด (Open-Ended) เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการประกอบอภิปรายผล
4. ขัน้ ตอนในการสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่มคี วามสาคัญต่อข้อมูล
การวิจยั ซึง่ ในขัน้ ตอนการสร้างและออกแบบแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั มีกระบวนการต่างๆ ในการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึก ษาต ารา เอกสาร และงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาศัก ยภาพการท่ อ งเที่ย ว เพื่อ น าข้อ มูล
มาประกอบการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามขึ้น ตามกรอบข้อมูลที่ต้อ งการศึกษาโดยใช้ค าจากัด ความหรือ นิย ามปฏิบ ัติก าร
ตามตัวแปรที่กาหนดไว้เป็ นหลักในการตัง้ คาถามต่ างๆ ให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษาทัง้ หมดเพื่อให้แบบสอบถ าม
สามารถวัดได้ในสิง่ ทีต่ อ้ งการจะวัด
3. นาแบบสอบถามฉบับร่างทีไ่ ด้ไปขอคาปรึกษาจากอาจารย์ทป่ี รึกษาและผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญ
เป็ นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้เพื่อขอคาแนะนาและนาแบบสอบถาม
มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง โดยผลการประเมินค่า IOC ของทุกข้อคาถามต้องมากกว่า 0.5 แสดงว่าแบบสอบถาม
ทุกข้อทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ มีความถูกต้องของเนื้อหา
4. นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้วไปทาการทดสอบความเชื่อมันของเครื
่
่องมือ (Reliability) โดยนาไปทดลอง
(Try Out) ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 40 ชุด ซึง่ เป็ นลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน
5. นาแบบสอบถามทีท่ ดลองใช้แล้ว 40 ชุด มาทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ใช้วธิ หี าค่าสัมประสิทธิอั์ ลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
6.
น าแบบสอบถามที่ไ ด้ ศึก ษาหาความเชื่อ มัน่ แล้ ว น ามาปรับ ปรุ ง แก้ไ ขเพื่อ ให้ ไ ด้ แ บบส อบถาม
ที่มีความสมบูรณ์ และคลอบคลุ มวัต ถุ ป ระสงค์ม ากยิ่งขึ้น และนาไปใช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม ตัว อย่ า ง
ทีศ่ กึ ษาต่อไป
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูว้ จิ ยั จึงได้ออกแบบวิธเี ก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ โดยมีขนั ้ ตอนและกระบวนการต่างๆ ดังนี้
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ จากแหล่งข้อมูลต่ างๆ ที่มีการเก็บรวบรวมไว้ก่อนแล้ว
เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลวิจยั โดยแหล่งทีม่ าดังกล่าวได้แก่
1.1 หนังสือและตาราความรูใ้ นด้านแนวคิดเกี่ยวกับตลาด แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเทีย่ ว แนวคิด
เกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น ระเบียบวิธกี ารวิจยั
รวมถึงวิทยานิพนธ์ และงานวิจยั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.2 วารสารหรือบทความความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับตลาด แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แนวคิด
เกีย่ วกับศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ ว แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น
1.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ ได้แก่ เว็บไซท์ต่างๆ ที่มขี อ้ มูล แนวคิดเกี่ยวกับตลาด แนวคิด
เกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว แนวคิดเกีย่ วกับศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ ว แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วอย่าง
ยังยื
่ น
2. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากการเข้าไป สารวจความคิดเห็น โดย
ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเทีย่ ว ซึง่ มีขนั ้ ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
2.1 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามสารวจความคิดเห็น
ของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วตลาดนัดวิถชี ุมชน หลาดพญาบังสา ตาบลควนโพธิ ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
ตามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กาหนดไว้ จานวน 385 ชุด
2.2 หลัง จากรวบรวมแบบสอบถามจนครบตามจ านวนแล้ว ท าการตรวจสอบความถู ก ต้อ ง
และความสมบู ร ณ์ ข องข้อ มู ล จากแบบสอบถาม แล้ว น ามาประมวล และวิ เ คราะห์ผ ลทางสถิติต ามที่ก าหนดไว้
เพื่อนาเสนอเป็ นรายงานการวิจยั ต่อไป
6. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลทีร่ วบรวมได้มาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลสาเร็จ
รูปทางสถิติ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) สาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลนัน้ เมื่อมีการรวบรวมแบบสอบถามแล้ว จะมี
การนาข้อมูลทีไ่ ด้มาลงรหัส (Coding) แล้วนาไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมทางสถิตแิ ละสังคมศาสตร์
เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.1 ข้อมูลเกีย่ วกับปจั จัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน นาผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะ
ปจั จัยส่วนบุคคลที่มผี ลต่อระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มตี ่อศักยภาพของการท่องเที่ยวตลาดนัดวิถีชุมชน
หลาดพญาบังสา ตาบลควนโพธิ ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
1.2 ระดับความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อศักยภาพของการท่องเทีย่ วตลาดนัดวิถชี ุมชน หลาด
พญาบังสา ตาบลควนโพธิ ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล นาผลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อใช้อธิบายถึงระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทีม่ ตี ่อศักยภาพของ
การท่องเทีย่ วตลาดนัดวิถชี ุมชน หลาดพญาบังสา ตาบลควนโพธิ ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
ในการกาหนดเกณฑ์การให้ระดับคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นด้านศักยภาพทัง้ 6 ด้าน
ของแหล่งท่องเทีย่ ว การวิเคราะห์ขอ้ มูลในมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามระดับความคิดเห็น
ของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านต่างๆ เราสามารถใช้เกณฑ์สมั บูรณ์ (Absolute Criteria) โดยการใช้ช่วงคะแนน
จากพิสยั (Intervals from the Range) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาแปลความหมาย (จรัสศรี ผ่องโสภา, 2553) ดังนี้
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ช่องว่างของคะแนนระหว่างชัน้ = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
=5–1
5
= 0.8
ตารางที่ 3.2 เกณฑ์การให้ระดับคะแนนความคิดเห็น มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ระดับคะแนน
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

ระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพการท่องเทีย่ ว
มีศกั ยภาพมากทีส่ ดุ
มีศกั ยภาพมาก
มีศกั ยภาพปานกลาง
มีศกั ยภาพน้อย
มีศกั ยภาพน้อยทีส่ ดุ

1.3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเสนอความคิดเห็นต่างๆ ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเพื่อนาไปเป็ น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของการท่องเทีย่ วตลาดนัดวิถีชุมชน หลาดพญาบังสา ตาบลควนโพธิ ์ อาเภอเมือง
จังหวัดสตูล โดยเก็บแบบสอบถามในลักษณะของแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-Ended Question) ใช้ในการวิเคราะห์
เนื้อหา
2. สถิติท่ีใช้ในการวิเ คราะห์ข้อมูล ผู้วิจ ัยใช้ก ารวิเคราะห์ข้อ มูลแบบบรรยายคือ ค่ า สถิติเ ชิง พรรณนา
(Descriptive Analysis) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลปจั จัย
ส่วนบุคคล และใช้ค่าเฉลีย่ (Mean: X ) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อใช้อธิบายถึง
ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มตี ่อศักยภาพของการท่องเที่ยวตลาดนัดวิถีชุมชน หลาดพญาบังสา ตาบล
ควนโพธิ ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล

ผลการวิ จยั (Results)
ผลการศึกษาวิจยั เรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วตลาดนัดวิถชี ุมชน หลาดพญาบังสา ตาบล
ควนโพธิ ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล สรุปผลได้ดงั นี้
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไปของนั
่
กท่องเที่ยว
ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของนั
่
กท่องเทีย่ ว จากการวิเคราะห์พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 300 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.9 มีอายุ 31-40 ปี จานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.5 มีสถานภาพสมรส จานวน
194 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.4 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.7 มีอาชีพรับจ้างทัวไป
่
จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.2 และส่วนใหญ่มรี ายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.0
ผลการวิ เคราะห์ระดับความคิ ดเห็นที่มีต่อศักยภาพของการท่องเที่ยว
ความคิดเห็นที่มตี ่ อศักยภาพของการท่องเที่ยวตลาดนัดวิถีชุมชน หลาดพญาบังสาโดยแบ่งการวิเคราะห์
เป็ นรายด้าน จานวน 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
1 ด้านสิง่ ดึงดูดใจ จากการวิเคราะห์พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ 4.02 ซึง่ จัดได้ว่ามีศกั ยภาพด้านสิง่ ดึงดูดใจ
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มตี ่อศักยภาพของการ
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ท่องเที่ยวหลาดพญาบังสา ด้านทัศนียภาพและอากาศบริเวณหลาดพญาบังสา มีศกั ยภาพอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ส่วน
ด้านประเพณี วัฒนธรรม วิถชี วี ติ ชุมชนท้องถิน่ อาหารและสินค้าในชุมชนทีน่ ามาจาหน่ าย มีศกั ยภาพอยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ
2 ด้านเส้นทางการคมนาคม จากการวิเคราะห์พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ 3.37 ซึง่ จัดได้ว่ามีศกั ยภาพด้าน
เส้นทางการคมนาคมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ ว
ทีม่ ตี ่อศักยภาพของการท่องเทีย่ วหลาดพญาบังสา ในแต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลางทัง้ หมด ยกเว้นด้านป้ายบอกทาง
ชัดเจนและอยู่ในตาแหน่งทีเ่ หมาะสมเท่านัน้ ทีอ่ ยู่ในระดับมาก
3 ด้านสิง่ อานวยความสะดวก จากการวิเคราะห์พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ 3.56 ซึง่ จัดได้ว่ามีศกั ยภาพด้าน
สิง่ อานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อ
ศักยภาพของการท่องเทีย่ วหลาดพญาบังสา ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทัง้ หมด ยกเว้นด้านห้องน้ ามีความสะอาด
และเพียงพอต่อการใช้งานเท่านัน้ ทีอ่ ยู่ในระดับปานกลาง
4 ด้านกิจกรรม จากการวิเคราะห์พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ 3.65 ซึง่ จัดได้ว่ามีศกั ยภาพด้านกิจกรรมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อศักยภาพของการท่องเทีย่ ว
หลาดพญาบังสา ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากทัง้ หมด ยกเว้นด้านกิจกรรมให้อาหารปลาเท่านัน้ ทีอ่ ยู่ในระดับปานกลาง
5 ด้านการประชาสัมพันธ์ จากการวิเคราะห์พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ 3.60 ซึง่ จัดได้ว่ามีศกั ยภาพด้านการ
ประชาสัม พันธ์อ ยู่ในระดับ มาก และเมื่อ พิจารณาเป็ น รายด้า นพบว่ า ระดับ ความคิด เห็น ของนัก ท่ องเที่ยวที่มีต่ อ
ศักยภาพของการท่องเทีย่ วหลาดพญาบังสา ในทุกด้านอยู่ในระดับมากทัง้ หมด
6 ด้านร้านค้าขายอาหาร จากการวิเคราะห์พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ 3.84 ซึง่ จัดได้ว่ามีศกั ยภาพด้านร้าน
ค้าขายอาหารอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อศักยภาพ
ของการท่องเทีย่ วหลาดพญาบังสา ในทุกด้านอยู่ในระดับมากทัง้ หมด
ผลการวิ เคราะห์ข้อเสนอแนะจากผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการให้พฒ
ั นาปรับปรุงและเพิ่มเติม
ในด้านต่ า งๆ พร้อ มทัง้ คาชมเชย แบ่ งประเด็นออกเป็ น 10 กลุ่ม ใหญ่ โดยเรีย งลาดับตามจ านวนข้อ เสนอแนะ
จากผูต้ อบแบบสอบถาม สรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้
1 ร้านค้าขายอาหาร ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงในด้านร้านค้าขายอาหาร โดยต้องการให้เพิม่ จานวน
ร้านค้า และเพิม่ อาหาร เครื่องดื่ม ขนมพืน้ บ้าน ให้มคี วามหลากหลายมากกว่านี้ ภาชนะหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ใส่อาหาร
ขนม เครื่องดื่ม ควรเน้นใช้งานจากวัสดุธรรมชาติและสื่อถึงความเป็ นเอกลักษณ์ท้องถิน่ ส่วนการแต่งกายของแม่ค้า
ควรให้เป็ นในรูปแบบเดียวกัน เช่น เสือ้ ผ้า ผ้ากันเปื้ อน หมวกคลุม และควรใส่ชุดวัฒนธรรมทีเ่ หมือนๆ กันเพื่อความ
สวยงามและเป็ นจุดเด่นทีน่ ่าดึงดูดใจ และควรมีหรือเพิม่ จุดล้างมือให้นกั ท่องเทีย่ วในตาแหน่งทีเ่ หมาะสม
2 การคมนาคม ต้องการให้ทางหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาปรับปรุงถนนทางเข้าหลาดพญาบังสาเป็ น
ถนนลาดยางเพื่อความสะดวกในการเดินทาง และเพิม่ ไฟส่องสว่างตามแนวถนนให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัย
3 การประชาสัมพันธ์ ต้องการให้เพิม่ การประชาสัมพันธ์ให้มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ และ
ควรปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ให้เห็นชัดเจน เพิม่ ป้ายบอกระยะทางเข้าหลาดพญาบังสา หรือป้ายบอกจุดทีม่ กี จิ กรรม
หรือการแสดงต่างๆ ในบริเวณหลาดพญาบังสา
4 จุดถ่ายรูป ต้องการให้เพิม่ จุดถ่ายรูปให้โ ดดเด่นและน่ าสนใจมากกว่านี้ และให้เพิม่ จุดถ่ายรูปกลางทุ่งนา
ขยายพืน้ ทีใ่ นการเดินเล่นชมธรรมชาติ พร้อมทัง้ ควรปลูกดอกไม้ให้สวยงามในพืน้ ทีห่ ลาดพญาบังสา
5 สิง่ ดึงดูดใจ ต้องการให้เพิม่ สิง่ ดึงดูดใจโดยภาพรวมให้มากกว่านี้
6 ห้องน้ า ต้องการให้ปรับปรุงในเรื่องของความสะอาด เพิม่ ให้มจี านวนทีเ่ พียงพอ และควรแยกห้องน้ าชาย
และหญิง
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7 คาชมเชย หลาดพญาบังสาเป็ นสถานที่ท่มี ีทศั นียภาพที่สวยงาม มีจุดถ่ายรูปที่สวยงาม และมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมประเพณีทอ้ งถิน่ เป็ นอย่างดี ขอชมเชยในความคิดและให้กาลังใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
8 สถานทีจ่ อดรถ ต้องการให้ผเู้ กีย่ วข้องจัดระเบียบการจอดรถเพื่อความสะดวกของนักท่องเทีย่ ว
9 การสนับสนุ นจากภาครัฐ ควรได้รบั การสนับสนุ นในด้านต่ างๆ อย่างต่ อเนื่องจากหน่ วยงานภาครัฐ
ที่เ กี่ย วข้อ งในการขับ เคลื่อ นการท่ อ งเที่ย วโดยชุ ม ชน โดยเฉพาะการพัฒ นาด้า นสิ่ง อ านวยความสะดวกในการ
เดินทางเข้าสูแ่ หล่งท่องเทีย่ วในชุมชนของจังหวัดสตูลให้สมบูรณ์ และต่อยอดการท่องเทีย่ วโดยชุมชนให้ชดั เจน
10 การจัดกิจกรรม ควรพัฒนาเกีย่ วกับการแสดงให้มากขึน้

การอภิ ปรายผล (Discussion)
ผลการศึกษาวิจยั เรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่ องเทีย่ วตลาดนัดวิถชี ุมชน หลาดพญาบังสา ตาบล
ควนโพธิ ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล สามารถอภิปรายผลโดยแยกประเด็นได้ดงั นี้
1. จากข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มนักท่องเทีย่ วทีไ่ ด้มาเทีย่ วในหลาดพญาบังสา
ส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงคิดเป็ นร้อยละ 77.9 กลุ่มนักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่มชี ่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 33.5 เนื่องจากหลาด
พญาบัง สาเป็ น ตลาดวิถีว ัฒนธรรมที่เ น้ น การขายอาหารท้องถิ่น ขนมและผักพื้น บ้า น สินค้าในชุม ชน มีพ้ืนที่เป็ น
ธรรมชาติ บรรยากาศเห็น ทิวทัศน์ ทุ่งนาและเขาพญาบังสา รวมทัง้ วิถีชีวติ วัฒนธรรมของคนท้องถิ่น ส่ งผลให้มี
นักท่องเทีย่ วในวัยดังกล่าวสนใจทีจ่ ะเข้ามาท่องเทีย่ ว
2. จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเทีย่ วตลาดนัดวิถชี ุมชน หลาดพญาบังสา
ตาบลควนโพธิ ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ผลการวิจยั จากระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อศักยภาพของ
การท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็ นข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่าส่วนใหญ่ในแต่ละด้านมีศกั ยภาพมาก ยกเว้นด้านเส้นทางการคมนาคม
ทีม่ ศี กั ยภาพปานกลาง ทัง้ นี้เป็ นเพราะการเดินทางจากถนนเส้นหลักจนถึงหลาดพญาบังสา มีระยะทาง 1.3 กิโลเมตร
มีถนนทางเข้าออก 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 เป็ นถนนลาดยางซึ่งเป็ นเส้นทางหลักเข้าหมู่บ้าน แต่ต้องเลี้ยวผ่าน
ซอยแคบๆ รถยนต์ขบั สวนเลนกันลาบาก และต้องผ่านสะพานข้ามคลองชลประทานซึ่งมีความกว้างน้อยมาก ทาให้
การขับรถยนต์ผ่านค่อนข้างลาบาก ส่วนเส้นทางที่ 2 เป็ นถนนเลียบคลองชลประทานสภาพถนนเป็ นดินแดงลูกรัง
ไม่สะดวกในการใช้เส้น ทาง ผลการวิจ ัยครัง้ นี้ สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัยของ กรกนก เกิด สังข์ ( 2560) ที่พบว่ า ระดับ
ความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วทีม่ ตี ่อศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วด้านการคมนาคมขนส่งอยู่ในระดับปานกลาง
3. จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ ว
ตลาดนัดวิถชี ุมชน หลาดพญาบังสา ตาบลควนโพธิ ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล ผลการวิจยั สรุปจากความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมจากผู้ตอบแบบสอบถามซึง่ เป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่านักท่องเที่ยวมีความต้องการให้พฒ
ั นา
ปรับปรุงศักยภาพของการท่องเทีย่ วแต่ละด้านดังนี้
3.1 ด้านเส้นทางการคมนาคม ดังเหตุผลทีก่ ล่าวอภิปรายในข้อที่ 2
3.2 ด้านร้านค้าขายอาหาร ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะหลาดพญาบังสาเน้นการขายอาหารท้องถิน่ ขนมและ
ผักพื้นบ้าน สินค้าในชุมชน ซึ่งเป็ นจุดเด่นที่สาคัญของแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลให้นัก ท่องเที่ยวแสดงความคิดเห็นและ
แนะนาให้พฒ
ั นาปรับปรุงศักยภาพด้านนี้มากด้านอื่นๆ
3.3 ด้านการประชาสัมพันธ์ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะนักท่องเทีย่ วในปจั จุบนั รับข้อมูลและข่าวสารของ
สถานทีท่ ่องเทีย่ วผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เป็ นหลัก เช่นแอปพลิเคชันไลน์
่
และเฟสบุ๊ค ซึง่ ส่งผลในการตัดสินใจหรือ
เกิดแรงดึงดูดใจให้เดินทางท่องเทีย่ ว
3.4 ด้านสิง่ อานวยความสะดวก โดยเฉพาะด้านสถานที่จอดรถและห้องน้ า ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ
ศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วด้านนี้เป็ นสิง่ จาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยสถานที่
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จอดรถเป็ นสิง่ อานวยความสะดวกลาดับแรกที่นักท่องเทีย่ วจะได้พบเจอ ลาดับต่อมาอาจเป็ นห้องน้ า ซึ่งเกิดจากการ
เดินทางของนักท่องเทีย่ วทีอ่ าจจะใช้ระยะเวลาเดินทางนานหรือเดินทางระยะทางไกล มีความต้องการใช้งานห้องน้าเมื่อ
เดินทางมาถึง ทัง้ 2 ปจั จัยนี้อาจส่งผลในการตัดสินใจในการกลับมาท่องเทีย่ วซ้าในครัง้ ต่อไป
3.5 ด้านสิง่ ดึงดูดใจ โดยเฉพาะจุดถ่ายรูป ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะนักท่องเทีย่ วในปจั จุบนั นิยมท่องเทีย่ ว
ในสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ จี ดุ ถ่ายรูปทีน่ ่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็ นธรรมชาติทส่ี วยงาม หรือเกิดจากการสร้างจุดถ่ายรูปขึน้ มาให้มี
ความโดดเด่น ซึง่ เป็ นปจั จัยหนึ่งให้เกิดแรงดึงดูดใจในการเดินทางท่องเทีย่ ว

ข้อเสนอแนะ (Suggestion)
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดนัดวิถีชุมชน หลาดพญาบังสา
ตาบลควนโพธิ ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล พบข้อมูลที่คาดว่าน่ าจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ท่เี กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
หลาดพญาบังสา ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ วหลาดพญาบังสา ดังนี้
1. ด้านเส้นทางการคมนาคม จากผลการศึกษาพบว่า การเดินทางจากถนนเส้นหลักจนถึงหลาดพญาบังสา
มีระยะทาง 1.3 กิโลเมตร มีถนนทางเข้าออก 2 เส้นทาง สภาพถนนไม่สะดวกในการใช้เส้นทาง และในส่วนไฟส่องสว่าง
ตามแนวถนนพบว่า มีจ านวนไม่เ พียงพอ ดัง นัน้ ควรได้รบั การสนับสนุ น จากทางหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้อ งเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขยายสะพาน และติดตัง้ ไฟส่องสว่างเพิม่ เติมเพื่อความปลอดภัยจะส่ง ผลให้นักท่องเทีย่ วได้รบั
ความสะดวกในการเดินทางเพิม่ ขึน้ เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
2. ด้านร้านค้าขายอาหาร จากผลการศึกษาพบว่า ควรเพิม่ จานวนร้านค้า และเพิม่ อาหาร เครื่องดื่ม ขนม
พืน้ บ้าน ให้มคี วามหลากหลายเพิม่ มากขึน้
3. ด้านการประชาสัมพันธ์ จากผลการศึกษาพบว่า ควรเพิม่ การประชาสัมพันธ์ให้มากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะทาง
สื่อ สัง คมออนไลน์ และควรปรับ ปรุ ง ป้ า ยประชาสัม พัน ธ์ใ ห้เ ห็น ชัด เจน เพิ่ม ป้ า ยบอกระยะทางจากถนนเส้น หลัก
เข้าหลาดพญาบังสา
4. ด้านสิง่ อานวยความสะดวก จากผลการศึกษาพบว่า สถานทีจ่ อดรถควรให้ผเู้ กีย่ วข้องจัดระเบียบการจอด
รถเพื่อความสะดวกของนักท่องเทีย่ ว และห้องน้าควรปรับปรุงในเรื่องของความสะอาด เพิม่ ให้มจี านวนทีเ่ พียงพอ และ
ควรแยกห้องน้าชายและหญิง
5. ด้านสิง่ ดึงดูดใจ จากผลการศึกษาพบว่า ควรเพิม่ จุดถ่ายรูปให้โดดเด่นและน่ าสนใจเพิม่ มากขึน้ พร้อมทัง้
ควรปลูกดอกไม้ให้สวยงามในพืน้ ทีห่ ลาดพญาบังสา

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ได้ศกึ ษาเฉพาะข้อมูลเกีย่ วกับศักยภาพของการท่องเทีย่ วหลาดพญาบังสา จากความ
คิด เห็น ของนั ก ท่ อ งเที่ย วโดยใช้แ บบสอบถามเป็ น หลัก ดัง นั น้ ผู้วิจ ัย จึง มีข้อ เสนอแนะในการวิจ ัย เพิ่ม เติ ม โดย
ทาการศึกษาวิจยั สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับกลุ่มผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว
ในพืน้ ทีห่ ลาดพญาบังสา ตาบลควนโพธิ ์ อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
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ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่างานวิจยั ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเทีย่ วสาหรับพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ของ
ประเทศ และผูท้ ส่ี นใจบ้างไม่มากก็น้อย และยินดีทจ่ี ะรับฟงั คาแนะนาจากทุกท่านทีไ่ ด้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็ นประโยชน์
ในการพัฒนางานวิจยั ต่อไป
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