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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวของจงัหวดันครศรีธรรมราช ประเทศไทย 

2) เพื่อสร้างแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนืของจงัหวดันครศรีธรรมราช ประเทศ

ไทย ผูว้ิจยัใช่วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือในการวิจยั คือแบบรายการศึกษาชุมชน แบบตรวจสอบทรัพยากร

ทางการท่องเท่ียวแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มยอ่ย ซ่ึงมีผูใ้หข้อ้มูลหลกัจาํนวน 113 คน จากภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนกัท่องเท่ียวชาวไทย 

 ผลการวิจยัพบว่าศกัยภาพการท่องเท่ียวและแนวทางการท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราชมีดงัน้ี 1) 

ศกัยภาพการท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีโดดเด่น ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาตินํ้าตกโยง อุทยานแห่งชาติเขานนั อุทยาน

แห่งชาตินํ้ าตกส่ีขีด อุทยานแห่งชาติหาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต ้อุทยานแห่งชาติเขาหลวง หมู่บา้นคีรีวง เขา

ศูนย ์นํ้ าตกกรุงชิง นํ้ าตกอา้ยเขียว ทรัพยากรวฒันธรรมไดแ้ก่ วดัธาตุนอ้ย วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หอพระ

สูง (พระวิหารสูง) ศาลพระเส้ือเมือง ฐานพระสยมภูวนารถ ทรัพยากรมหกรรม ไดแ้ก่ มหกรรมสินคา้เกษตรและ

ของดีนครศรีธรรมราช เทศกาลผลไมแ้ละของดีนครศรีธรรมราช ทรัพยากรกิจกรรม ไดแ้ก่ แห่ผา้ข้ึนธาตุวดัพระ

มหาธาตุวรมหาวิหาร  เท่ียวชมทะเลหมอกเขาศูนย ์นัง่เรือชมโลมาสิชมพขูนอม และทรัพยากรการบริการ ไดแ้ก่ 

ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก สําหรับการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกของจงัหวดั
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นครศรีธรรมราช จุดแข็งคือ มีทาํเลท่ีตัง่เหมาะสม มีระบบการขนส่งเช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวในประเทศ มี

ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีโดดเด่น เป็นเมืองแห่งอารยธรรม จุดอ่อน คือ ขาดแผนยทุธศาสตร์คณะกรรมการและ

การบูรณาการการทาํงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน โอกาศ คือ จังหวดั

นครศรีธรรมราชนั้น มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการท่องเท่ียวทางทะเล การท่องเท่ียวธรรมชาติ

ทางบก นํ้ าตก และป่าไม ้อีกทั้งรว,ไปถึงป่าชายเลนอีกดว้ย อุปสรรค คือ การแข่งขนัทางดา้นการท่องเท่ียวสูง 

สภาวะทางเศรษฐกิจโลกถดถอย ขาดการสร้างเครือข่ายดิจิทลัในการประชาสัมพนัธ์ 2) ผูว้ิจัยขอนําเสนอ

แนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการอยา่งยงัยืน่ของจงัหวดันครศรีธรรมราช ประเทศไทย ซ่ึงเป็น

การวิเคราะห์  กลยทุธ์เชิงพลิกฟ้ืน กลยทุธ์รักษาเสถียรภาพ และกลยทุธ์การเตรียมพร้อม  

ความสําคญั : ศกัยภาพการท่องเท่ียวและแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียว จงัหวดันครศรีธรรมราช 

Abstract 

 This research is aimed at 1) to study the potential of tourism in Nakhon Si Thammarat Province 2) to 

create guidelines of Sustainable Integrated Tourism Development in Nakhon Si Thammarat Province. This used 

the qualitative research method. The instrument of research were the community study form, tourism resources 

inspection form, In-depth interview focus group discussion from 113 key Performances, including government 

sector, private sector, and Thai tourists. 

 The results of the study revealed that tourism potential and tourism approach in Nakhon Si Thammarat 

Province that consisted of 1) Outstanding natural tourism resources such as the Yong Waterfall National Park. 

Khao Nan National Park Namtok Si Kad National Park Hat Khanom National Park - South Sea Islands Khao 

Luang National Park Khiri Wong Khao Village, Krung Ching Waterfall Center, Ai Khiao Waterfall 2) Cultural 

resources such as Wat That Noi, Wat Phra Mahathat Woramahawihan, Hall of Phra Sung (Phra Wihan Sung), 

Shrine of Phra Su Mueang Amulet base 3) Event resources such as Nakhon Si Thammarat Agricultural and 

Good Products Fair Nakhon Si Thammarat Fruit and Good Goods Festival 4) Activity resources such as Cloth 

parade at Wat Phra Mahathat Woramahawihan Visit the sea of mist at Khao Suen Take a boat ride to see the 

pink dolphins in Khanom. And 5) Service resources such as Business: Hotel, Restaurant, Souvenir Shop For 
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analyzing the internal and external conditions of Nakhon Si Thammarat Province. The strength is that it has a 

suitable location. There is a transportation system to link with tourist attractions in the country. It has remarkable 

natural resources. Being a civilized city, its weaknesses are the lack of strategic plans, committees, and 

integration of collaboration among all sectors for sustainable tourism development. The occasion is that Nakhon 

Si Thammarat Province There are a variety of tourist attractions. Whether it is a marine tourism. Natural tourism 

by land, waterfalls and forests, including, to the mangrove forest as well. World economic recession Lack of 

building a digital network for public relations. 2) The researcher would like to propose a guideline for the 

development of integrated tourism in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. A turnaround strategy 

Stabilization strategy And preparation strategies 

Keyword : Tourism potential and tourism development approach Nakhon Si Thammarat Provinceบทนํา 

 ปัจจุบนักระแสการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืกาํลงัไดรั้บความสนใจอยา่งมาก โดยการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื

นั้นเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และนกัวิชาการดา้นการท่องเท่ียวรวมไปถึงผูค้นทัว่ไปไดใ้หค้วามสนใจ

เร่ืองการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืมากข้ึน จากการต่ืนตวัดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ

ท่องเท่ียวท่ีหนัมานิยมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และมีแนวโนม้ในเร่ืองแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่ง

ย ัง่ยนืมากข้ึน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2540, หนา้ 18 อา้งใน ปองทิพย ์นาคินทร์, 2556, หนา้ 36) ซ่ึงการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืหมายถึง การท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเลก็ท่ีมีการจดัการอยา่งดีเยีย่ม สามารถดาํรงไวซ่ึ้ง

ทรัพยากรท่องเท่ียวให้มีความดึงดูดใจไม่เส่ือมคลาย และธุรกิจท่องเท่ียวมีการปรับปรุงคุณภาพให้ไดผ้ลกาํไร

อย่างเป็นธรรม โดยมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมเยือนอยา่งสมํ่าเสมอ และมีผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย

ท่ีสุด สถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยมีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียว

ทางศิลปะวฒันธรรม ในปัจจุบนักลุ่มนกัท่องเท่ียวมีความหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงแต่ละกลุ่มตอ้งการประสบการณ์

ทางการท่องเท่ียวแตกต่างกนั ดงันั้นจึงมีรูปแบบทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายตามมาเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษาและศาสนา การท่องเท่ียวเชิง

กีฬา การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงเกษตรฯลฯ (วารัชต ์มธัยมบุรุษ, 

2554) ในปัจจุบนันักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเน้นการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถเดินทาง

ท่องเท่ียวไดห้ลากหลายจงัหวดั เช่นสะพานเดินศึกษาธรรมชาติและป่าชายเลนอ่าวคุง้กระเบน จงัหวดัจนัทบุรี 
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อุทยานแห่งชาติ ภูสอยดาว จังหวดัพิษณุโลก นํ้ าตกถํ้ าใหญ่ ภูกระดึง จงัหวดัเลย สวนสนบ่อแก้ว จังหวดั

เชียงใหม่ เป็นตน้ ส่วนสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติในจงัหวดันครศรีธรรมราชนั้นก็มีให้เลือกท่องเท่ียวได้

หลากหลาย สถานท่ี เช่น หมู่บ้านคีรีวง อาํเภอลานสกา ทะเลขนอม อาํเภอสิชล เป็นต้น หรือแม้แต่แหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเป็นนํ้ าตก เช่น นํ้ าตกกรุงชิง นํ้ าตกวงัลุง นํ้ าตกกะโรม นํ้ าตกพรมโลก นํ้ าตกอา้ยเขียว 

และนํ้าตกท่าแพ ซ่ึงเป็นนํ้าตกท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติเขาหลวง โดยนํ้าตกมีจาํนวนชั้นนํ้าตกถึง 10 

ชั้น หรือ 10 หนาน ไดแ้ก่ หนานแพน้อย หนานนางครวญ หนานเตย หนานอา้ยซวย หนานปู หนานไผ่ และ

หนานนํ้ าราง ทางอุทยานแห่งชาติเปิดให้ท่องเท่ียวพกัผ่อนหยอ่นใจเพียง 3 ชั้น สําหรับผูส้นใจศึกษาธรรมชาติ

ทางอุทยานแห่งชาติไดจ้ดัทาํเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ถึงนํ้ าตกชั้นท่ี 7 แต่ทั้งน้ีตอ้งอยู่ในความควบคุมดูแลของ

เจา้หนา้ท่ี คาํว่า “หนาน” เป็นภาษาถ่ินของภาคใต ้หมายถึง แก่ง หรือบริเวณท่ีมีนํ้ าต่างระดบั เช่น นํ้ าตก แน่ใน

บางจงัหวดัเรียกจะเรียกพื้นท่ีนํ้าตกวา่ “โตน” เช่น จงัหวดัตรัง สตูล เป็นตน้  

 ซ่ึงจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์น่าไปเยือนมากเมืองหน่ึงนอกจากจะมีป่าไมท่ี้อุดม

สมบูรณ์และสวยงาม เช่น เขาหลวง หรือชุมชนพฒันาตัวอย่าง ท่ีบ้านคีรีวง ท่ีเมืองนครฯก็ยงัเป็นแหล่ง

ศิลปะวฒันธรรม ทั้งหนังตะลุง โนรา ท่ีแฝงไวด้ว้ยคติธรรม และเป็นเมืองพุทธในแดนใต ้ดงัมีพระมหาธาตุ

วรมหาวิหาร มรดกทาง วฒันธรรมท่ีเมืองนครมีอยู่ในปัจจุบนันั้นได้รับการสะสมมาจากประวติัศาสตร์อนั

ยาวนานกว่า 1800 ปี ตามพรลิงค์ คือ แควน้ท่ีเคยตั้งอยู่ท่ีเมือง นครศรีธรรมราปัจจุบนัไดรั้บการบนัทึกอยู่ใน

เอกสารมิลินทปัญหาของอินเดียตั้ งแต่พุทธศตวรรษท่ี 5 และเป็นท่ีรู้จักกันดีในหมู่พ่อค้าจากอินเดีย จีน 

ตะวนัออกกลาง ดว้ยเป็นเมืองท่าสาํคญัท่ีตั้งอยู ่บนคาบสมุทรท่ีกั้นน่านนํ้าทั้งสองดา้น จึงเหมาะท่ีจะเป็นเส้นทาง

แลกเปล่ียนสินคา้จากทั้งสองฝ่ัง สมุทรและ ประกอบกบัมีอ่าวท่ีเป็นท่าจอดเรือได ้พร้อมกนันั้นศาสนาพราหมณ์

กไ็ดแ้พร่เขา้มาดว้ย พบหลกัฐานมากในช่วง พทุธศตวรรษท่ี 11- 14 ต่อมาใน พทุธศตวรรษท่ี 14-16 อาณาจกัรศรี

วิชัยท่ีมีศูนยก์ลางอยู่ท่ีเมืองนครหิ ไชยา มีอาํนาจปกครองเหนือดินแดนแถบคาบสมุทร พุทธศาสนานิกาย

มหายาน จึงไดแ้พร่เขา้มาท่ีแควน้ตามพรลิงคด์ว้ย เม่ือเขา้สู่พทุธศตวรรษท่ี 17-18 แควน้ตามพรลิงครุ่์งเรืองสูงสุด 

ผูค้รองแควน้ตั้งตนเป็นกษตัริยท์รงนาม พระเจา้ศรี ธรรมาโศกราช พร้อมกนันั้นไดส้ถาปนาราชวงศป์ทุมวงศ์ 

และแผอิ่ทธิพลรวมทั้งพทุธศาสนาไป ยงัเมืองต่างๆในภาคใตจ้นเป็นท่ียอมรับวา่ นครศรีธรรมราช เป็นศูนยก์ลาง

ของพุทธศาสนาใน ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยันั้น เมืองนครศรีธรรมราช หรือ นครอนัเป็นสง่าแห่ง

พระราชาผูท้รงธรรม รุ่งเรืองอยูป่ระมาณร้อยกวา่ปีและเส่ือมลง 
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แหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่ควรพลาดของจังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่บา้นคีรีวง เกาะนุย้นอก ทะเลหมอกกรุงชิง วดั-

พระธาตุ วดัธาตุนอ้ย วดัเจดียห์รือวดัไอไ้ข่  

วตัถุประสงค์  

1.เพื่อศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวของจงัหวดันครศรีธรรมราช 

2.เพื่อสร้างแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ประโยชน์ของการวจัิย  

1.ทาํใหท้ราบถึงสภาพปัจจุบนัของพื้นท่ีท่องเท่ียวของจงัหวดันครศรีธรรมราช 

2.ทาํใหท้ราบถึงศกัยภาพต่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 

3.ไดจ้ดันาํผลการวิจยัไปเสนอแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

4.สามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์การตลาด ปรับปรุงการบริหารการจดัการให้เป็นรูปแบบธุรกิจ

เพื่อการแข่งขนัทางการตลาดในอนาคต 

ขอบเขตของงานวจัิย 

 งานวิจยัฉบบัน้ีทาํการศึกษาถึงศกัยภาพการท่องเท่ียวและแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวแบบบูรณา

การอยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยกาํหนดขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 

1.ขอบเขตด้านเน้ือหา  

ตรวจสอบศกัยภาพการท่องเท่ียว การพฒันาการท่องเท่ียว ศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวแนวทางการพฒันาการ

ท่องเท่ียวแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนื 

 1.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงัน้ี 

  1.1.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได ้ศกัยภาพการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ศกัยภาพดา้นส่ิงดึงดูดใจ ศกัยภาพดา้นการเขา้ถึง ศกัยภาพดา้นส่ิงอาํนวย
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ความสะดวก ศกัยภาพดา้นการส่งเสริมการตลาด ศกัยภาพดา้นความปลอดภยั ศกัยภาพดา้นบริหารการจดัการ

นกัท่องเท่ียว 

  1.1.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยืนในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

2 ขอบเขตด้านประชากร  

 จงัหวดันครศรีธรรมราช มีประชากร 1,550,721 คน (ณ กมุภาพนัธ์ 2564) แยกเป็นชาย จาํนวน 765,370 

คน หญิง จาํนวน 785,351 คน จาํนวนบา้น 532,393 ครัวเรือน โดยเฉล่ียมีความหนาแน่นของประชากร เท่ากบั 

154 คน ต่อตารางกิโลเมตร อาํเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ อาํเภอเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 

270,099 คน 101,485 ครัวเรือน และอาํเภอท่ีมีประชากรน้อยท่ีสุด คือ อาํเภอถํ้าพรรณรา จาํนวน 19,121 คน 

6,863 ครัวเรือน 

 2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 2.2 กลุ่มตวัอยา่ง การศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ยกกลุ่มตวัอยา่งการศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

    2.2.1 ผูน้าํชุมชนทอ้งถ่ินตาํบล จงัหวดันครศรีธรรมราช 

      2.2.2 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 

      2.2.3 ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีเขตอาํเภอต่างๆ ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

     2.2.4 ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น 23 อาํเภอ 170 ตาํบล ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

  2.2.5 หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง มีจาํนวน 35 คน 

3. ขอบเขตด้านสถานท่ี 

 จงัหวดันครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคใต ้ห่างจากกรุงเทพมหานคร 780 กิโลเมตร มี

เน้ือท่ีประมาณ 9,942,502 ตร.กม หรือประมาณ 6,214,064 ไร่ มีพื้นท่ีมาก เป็นอนัดบั 2 ของภาคใต ้และเป็น
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อนัดบัท่ี 16 ของประเทศ หรือประมาณ ร้อยละ 1.98 ของ พื้นท่ีทั้งประเทศ ท่ีตั้งของตวัจงัหวดั ตั้งอยู่ประมาณ

ละติจูด 9 องศาเหนือและลองจิจูด 100 องศาตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานีและอา้วบา้นดอน 

 ทิศใต ้   ติดต่อกบัอาํเภอระโนด จงัหวดัสงขลา อาํเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง อาํเภอหว้ย

ยอดจงัหวดัตรัง 

 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ่าวไทยเป็นชายฝ่ังทะเล มีความยาวตั้งแต่ตอนเหนือของอาํเภอขนอมลง

ไปทางใตข้องอาํเภอหวัไทรประมาณ 225 กิโลเมตร 

 ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัจงัหวดัสุราษฎร์ธานีและจงัหวดักระบ่ี 

4. ขอบเขตด้านเวลา  

 ระยะในการวิจยัคร้ังน้ีตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564  

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง 

1.แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งศกัยภาพการท่องเท่ียวและแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนื 

 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ไดก้าํหนดหน่ึงในพนัธกิจหลกัของ ททท. คือ การ

พฒันาขอ้มูลในเชิงลึกด้านความตอ้งการของตลาดท่องเท่ียว เน่ืองจากนักท่องเท่ียวมีแนวโน้มพฤติกรรมท่ี

ซับซ้อนมากยิ่งข้ึน โดยนักท่องเท่ียวสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบพฤติกรรมกาํรท่องเท่ียวไดต้ลอดเวลาตาม

สภาวะการณ์ต่างๆท่ีกาํลงัเกิดข้ึน ดงันั้น ททท. จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินทาง

ท่องเท่ียวและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดา้นรายได ้รวมถึงการสร้างความเขม้แข็ง

และความย ัง่ยืนทางการท่องเท่ียวและเพื่อให้ ททท. มีขอ้มูลพฤติกรรมของตลาดนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีความ

ทนัสมยัและเขา้ใจความตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้งอีกทั้งสามารถนาํขอ้มูลไปใชป้ระกอบการวิเคราะห์สถานการณ์

และสนับสนุนการดาํเนินงานด้านกลยุทธ์สําหรับตลาดนักท่องเท่ียวชาวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สามารถเพิ่มรายไดข้องนกัท่องเท่ียวชาวไทยใหเ้ติบโตเป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้
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 การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

ตลอดจนองค์กรระดบันานาชาติ และระดบัชาติไดร่้วมมือกนักาํหนดนโยบายสนับสนุนแนวคิดการจดัการ

ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงมีเป้าหมายหลกัเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการรักษาส่ิงแวดลอ้มและสนบัสนุนใหเ้กิดความย ัง่ยนื

ในธุรกิจการท่องเท่ียว การแกไ้ขปัญหาจากความเขา้ใจผิด และมุ่งเนน้การดูแลประโยชน์ของชุมชนทอ้งถ่ิน อีก

ทั้งแผนพฒันาจงัหวดัเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561-2565 ยงัมุ่ง พฒันาดา้นการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน โดยกาํหนดเป็น

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมอย่างย ัง่ยืน เพื่อ

พฒันาระบบการบริหารจดัการใหส้ามารถรองรับนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตอ้งการ

และนาํเสนอจุดขายการท่องเท่ียวเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางท่ีตอบทุกรูปแบบการเดินทาง (กลุ่มงานยทุธศาสตร์

และขอ้มูลเพื่อการพฒันาจงัหวดั สาํนกังานจงัหวดัเพชรบูรณ์, 2563) 

วธีิการดาํเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา ศกัยภาพการท่องเท่ียวและแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการอย่าง

ย ัง่ยืนในจงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ผูว้ิจยัจึงใชเ้คร่ืองมือในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมมาไดจ้ะ

เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงจะเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดในหวัขอ้ ดงัน้ี 

3.1 การออกแบบงานวิจยั 

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.3 เคร่ืองมือในการวิจยั 

3.4 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

3.5 การทดสอบวดัค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) 

3.6 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.7 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.1 การออกแบบงานวจัิย  
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ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ี

เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระทาํหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบ

วิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียวโดยใช้

เคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติ 

3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ประชาชนในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอาศยัในจงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงมีจาํนวน 1,547,805 คน 

(ท่ีมา: ประกาศสาํนกังานทะเบียนกลาง 31 ธนัวาคม 2563 ) จึงใชว้ิธีการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยการเปิดตาราง

ของตารางของ Krejcie and Morgan โดยท่ีกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 

จึงทาํใหมี้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ี

จะตอ้งทาํการศึกษาจาํนวน 113 ตวัอยา่งและสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น ดว้ยวิธีการสุ่มแบบสะดวก  

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลสําหรับการวิจยัในคร้ังน้ี คือแบบสอบถามปลายปิดจาํนวน 140 คนกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 113 คน โดยการเปรียบเท่ียบตารางของ Krejcie and Morgan โดยท่ีกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือน

ของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 จึงทาํใหมี้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  เก่ียวกบั ศกัยภาพการท่องเท่ียวและ

แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 3.3.1 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 

 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัศกัยภาพการท่องเท่ียวและแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการอยา่ง

ย ัง่ยืน จากงานวิจยั ตาํรา เอกสารทางวิชาการ บทความและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง กาํหนดกรอบแนวคิดและ

ประเด็นการวิจยั,กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษานิยามศพัท์ตวัแปรเพื่อท่ีจะสร้างแบบสอบถาม

สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตวัแปร โดยแบ่งออกเป็นดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้คาํถามจาํนวน 6 ขอ้ เป็นลกัษณะคาํถามแบบปลายปิดมี

ตวั เลือกคาํตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถาม โดยเลือกเพียงแค่ 1 คาํตอบ 
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ส่วนท่ี 2 แบบประเมินศกัยภาพการท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช มีขอ้คาํถามจาํนวน 23 ขอ้ เป็นลกัษณะ

คาํถามแบบปลายปิดมีตวั เลือกคาํตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถาม โดยเลือกเพียงแค่ 1 คาํตอบ 

ส่วนท่ี 3 แบบประเมินแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนืมีขอ้คาํถามจาํนวน 18 ขอ้ เป็น

ลกัษณะคาํถามแบบปลายปิดมีตวั เลือกคาํตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถาม โดยเลือกเพียงแค่ 1 คาํตอบ 

ส่วนท่ี 4 แบบประเมินขอ้เสนอแนะ มีขอ้คาํถามจาํนวน 1 ขอ้ เป็นลกัษณะคาํถามแบบปลายเปิดใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามเขียนขอ้เสนอแนะ โดยการบรรยายความคิดเห็นของผูท้าํแบบสอบถามเกณฑก์ารวดัมี  5 ระดบั คือ 

 ค่าคะแนนระดบั 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

 ค่าคะแนนระดบั 4 หมายถึง มาก 

 ค่าคะแนนระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง 

 ค่าคะแนนระดบั 2 หมายถึง นอ้ย 

 ค่าคะแนนระดบั 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

 ผูว้ิจยัแบ่งช่วงของระดบั ดว้ยการหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น โดยใชสู้ตรการหาความกวา้งของ

อนัตรภาคชั้น ดงัน้ีช่วงคะแนน = (คะแนนสูงสุด-คะแนนตํ่าสุด)/จาํนวนระดบัชั้น สาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ไดใ้ช้

ช่วงคะแนนเท่ากบั (5-1) / 5 = 0.8 

สรุปผลการวจัิย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง ศกัยภาพการท่องเท่ียวและแนวทางการพฒันาการ

ท่องเท่ียวแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดันครศรีธรรมราช สามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของประชาชนท่ีทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 59.3 มีอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.2 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 76.1 ซ่ึงมี

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.1  มีอาชีพเป็นชุมชน คิดเป็นร้อยละ 31.9 และมีเงินเดือนอยู่ใน

ระหวา่ง 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.3 
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 2. ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพการท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.657 เม่ือพิจารณารายดา้นแลว้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีดา้นศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ

นกัท่องเท่ียวมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 5.48  ดา้นการเขา้ถึงอยูใ่นระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย 4.17 โดยผูต้อบแบบสอบถาม

ไดใ้หร้ะดบัความเห็นในแต่ละดา้นไวด้งัน้ี 

  ดา้นศกัยภาพส่ิงดึงดูดใจโดยรวมมากท่ีสุด  โดย มีค่าเฉล่ีย 4.33 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.661 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือลักษณะของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ,ทาง

วฒันธรรม,ทางประวติัศาสตร์ มีความน่าสนใจและมีความโดดเด่นโดย มีค่าเฉล่ีย 4.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.607 

  ดา้นศกัยภาพการเขา้ถึง โดยรวมมาก  โดย มีค่าเฉล่ีย 4.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.583 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก คือมีความปลอดภยัในการเดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียว และมีความ

โดดเด่นโดย มีค่าเฉล่ีย 4.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.629 

  ดา้นศกัยภาพส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยรวมมากท่ีสุด  โดย มีค่าเฉล่ีย 4.23 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน0.833 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีสาธารณูปโภคพื้นฐานในแหล่ง

ท่องเท่ียวเพียงพอ โดย มีค่าเฉล่ีย 4.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.581 

  ดา้นศกัยภาพการตลาด โดยรวมมาก  โดย มีค่าเฉล่ีย 4.19 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.594 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีมีช่องทางการติดต่อประสานงาน / 

การสาํรองบริการท่ีหลากหลายและเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.645 

  ดา้นศกัยภาพความปลอดภยั โดยรวมมาก  โดย มีค่าเฉล่ีย 5.43 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.887 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก คือมีการจดัการดา้นสุขอนามยัในอาหารท่ีพกัและบริการท่ี

เก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 4.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.722 

  ดา้นศกัยภาพ การบริหารจดัการนกัท่องเท่ียวโดยรวมมาก  โดย มีค่าเฉล่ีย 5.48 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.784 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมาก คือมีการจดัการแหล่งท่องเท่ียวเป็นอยา่งดี มี

ค่าเฉล่ีย 4.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.679 



12 
 

 3.  ผลการวิ เคราะห์แนวทางการพัฒนาการท่องเ ท่ียวแบบบูรณาการอย่างย ั่งยืนในจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.03 เม่ือพิจารณารายดา้นแลว้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมี

การประชาสมัพนัธ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.09 ดา้นความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวและคนใน

จงัหวดันครศรีธรรมราชระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.03 ด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและของคนในจงัหวดั

นครศรีธรรมราชระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.02 และดา้นนโยบายของภาครัฐมากโดยมีค่าเฉล่ีย 3.98 

 4. ผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะแบบบรรยายความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยภาพรวมจาก

แบบสอบถามจะมีขอ้เสนอแนะแสดงความคิดเห็นในหลายๆ ดา้นเช่นดา้นการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหมี้ความ

โดดเด่นและอนุรักษความเป็นธรรมชาติและเอกลกัษณ์ท่ีสวยงาม ดา้นการประชาสัมพนัธ์ให้มีการเพิ่มโฆษณา

และรีวิวสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ท่ีพกั ตามช่องทางต่างๆให้มากข้ึน ดา้นบริการรวมถึงการอาํนวยความ

สะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียวไดแ้ก่ การบริการนาํเท่ียว และเพิ่มเทคโนโลยเีขา้มามีประโยชน์ในการท่องเท่ียว ดา้น

ความร่วมมือของทุกคนและหน่วยงานภาครัฐใหม้ากข้ึนเพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจและแหล่งท่องเท่ียวให้กบั

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวและแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนืใน

จงัหวดันครศรีธรรมราช สามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  

1. ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพการท่องเท่ียวของจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยภาพรวมศกัยภาพการท่องเท่ียวใน

แหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดันครศรีธรรมราชซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอาจเป็นเพราะว่าศกัยภาพ

การเท่ียวในแต่ละดา้นของจงัหวดันครศรีธรรมราชมีความน่าสนใจและน่าท่องเท่ียว จึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดใน

ศกัยภาพดา้นส่ิงดึงดูดใจ ศกัยภาพดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และอยู่ในระดบัมากในศกัยภาพดา้นการเขา้ถึง 

ศกัยภาพดา้นการตลาด ศกัยภาพดา้นความปลอดภยั และศกัยภาพดา้นบริหารจดัการนกัท่องเท่ียว ทั้งหมดในทุก

ดา้นจะทาํให้มีนักท่องเท่ียวใหม่ๆ เดินทางมาท่องเท่ียวและกลบัมาท่องเท่ียวซํ้ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

งานวิจยัของ Rajesh (2013) ท่ีศึกษาเร่ือง รูปแบบแนวคิดดา้นผลกระทบของการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวภาพลกัษณ์

ของแหล่งท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อความภักดีต่อสถานท่ีท่องเท่ียวปลายทาง 
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ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้ของนกัท่องเท่ียวภาพลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวและความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวมี

อิทธิพลโดยตรงต่อความภกัดีต่อสถานท่ีท่องเท่ียวปลายทาง 

 2. การวิเคราะห์เพื่อสร้างแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการอย่างย ัง่ยืนในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืในแต่ละ

ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านนโยบายของภาครัฐ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและคนในจงัหวดั การ

ประชาสัมพนัธ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวและคนในจงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นางสาวเสาวคนธ์ เหลืองทองคาํ และรองศาสตราจารย ์ดร. เสรี วงษม์ณฑา สาขาวิชา

การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยันเรศวร (2558) ไดศึ้กษารูปแบบการจดัการท่องเท่ียวปบบ

ยัง่ยนืและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อศึกษารูปแบบการจดัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื  

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการวิจยัเร่ือง ศกัยภาพการท่องเท่ียวและแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนื

ในจงัหวดันครศรีธรรมราช ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช้และขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ัง

ต่อไป ดงัน้ี 

ข้อเสนอแนะการนําไปใช้ 

1. จากผลการศึกษาศกัยภาพการท่องเท่ียวพบว่าในศกัยภาพหลายๆดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดศกัยภาพดา้นส่ิง

ดึงดูดใจ ศกัยภาพดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก และอยู่ในระดบัมากในศกัยภาพดา้นการเขา้ถึง ศกัยภาพดา้น

การตลาด ศกัยภาพดา้นความปลอดภยั และศกัยภาพดา้นบริหารจดัการนกัท่องเท่ียว จากผูต้อบแบบสอบถามท่ี

ไดมี้การเกบ็ขอ้มูลการทาํวิจยัในคร้ังน้ี  

2. จากผลการศึกษาแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึง

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นนโยบายของภาครัฐ ความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและคนในจงัหวดั การประชาสัมพนัธ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวและคนใน

จงัหวดันครศรีธรรมราช จากผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดมี้การเกบ็ขอ้มูลการทาํวิจยัในคร้ังน้ี 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 



14 
 

1. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประเพณี วฒันธรรม 

และประวติัศาสตร์ ของจงัหวดันครศรีธรรมราชและในจงัหวดัใกลเ้คียงเพื่อทาํการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว

ใหมี้ความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

2. ควรใหเ้วลาในการวิจยัมากกวา่น้ีเพราะการวิจยัในระยะเวลาท่ีมีสั้นอาจทาํใหก้ารเกบ็ขอ้มูลไม่สมบูรณ์หรือไม่

มีประสิทธิภาพอยา่งท่ีควร และในช่วงสถานการณ์โควิค 2019 ส่งผลต่อการเกบ็ขอ้มูลการวิจยัเป็นอยา่งมาก 
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