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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาการรับรูศ้ กั ยภาพของ
นักท่องเที่ยวและศึกษาปั จจัยที่สมั พันธ์กบั การรับรูใ้ นตัวชี้วดั ที่รบั รูต้ ่ ากว่าเกณฑ์ของอ่าวไร่เลซึ่งเป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติ โดยผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียคานึงถึงความยังยื
่ นจึงมีแนวคิดในการยกระดับอ่าวไร่เล
ให้มีก ารจัดการเชิง อนุ รกั ษ์ แนวทางดัง กล่า วจ าเป็ นต้องสารวจทรัพยากรท่องเที่ยว เพื่อประเมินคุณ ค่า
ความส าคัญ และข้อ จ ากัด ในการใช้ป ระโยชน์ ว่ า เป็ น ศัก ยภาพตอบสนองการท่ อ งเที่ย วประเภทใดและ
นักท่องเที่ยวรับรูอ้ ย่างไร มีเครื่องมือเป็ นแบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอ่าวไร่เลกาหนด 3 ประเภท
การท่องเทีย่ ว เกณฑ์การท่องเที่ยว 5 ด้าน รวม 30 ตัวชี้วดั ได้ค่าคุณภาพจากการสอบถามตัวแทนพื้นที่ 11
คน และได้ค่าความสาคัญจากตารางที่ Prioritize Matrice ประเมินโดยผู้ทรงคุณ วุฒิ 3 คน วิเคราะห์ด้วย
สมการถ่วงน้าหนัก ในการศึกษาการรับรูข้ องนักท่องเที่ยว เครื่องมือเป็ นแบบสอบถาม สอบถามกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทย 403 คน วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ตัวชี้วดั ที่รบั รู้ต่ ากว่าเกณฑ์นาไปวิเคราะห์
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยประสบการณ์และเวลาในแหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธี Chi-Square ผลการศึกษาพบว่า
อ่าวไร่เลมีค่าศักยภาพประเภทการท่องเที่ยวเพื่อผจญภัยสูงสุด รองลงมาคือการท่องเที่ยวธรรมชาติทั ่วไป
เช่นเดียวกับการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ ว โดยตัวชี้วดั ส่วนใหญ่ท่สี ะท้อนการจัดการเชิงอนุรกั ษ์มคี ่าคุณภาพและ
การรับรู้ต่ ากว่าเกณฑ์ เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับปั จจัยพบว่าประสบการณ์ในการมาเยือนสัมพันธ์กบั การรับรูใ้ น
ประเด็นส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาครัง้ แรกและการรับรูม้ สี ดั ส่วนต่ ากว่าเกณฑ์ สรุปได้ว่า
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อ่าวไร่เลเหมาะสมในการพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติทั ่วไปกึ่งผจญภัยผสานการจัดการ
เชิงอนุ รกั ษ์ โดยนักจัดการควรปรับปรุงคุณภาพตัวชี้วดั ที่สาคัญที่มคี ุณค่าเชิงอนุ รกั ษ์ให้มคี ุณภาพสูง กว่า
เกณฑ์ และแบ่งเขตพื้นที่ย่อยเพื่อกาหนดประเภทการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและส่งเสริมประสบการณ์ตาม
ประเภททีก่ าหนดให้นักจัดการสามารถวางแผนการสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: ศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ ว การรับรู้ อ่าวไร่เล อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

Abstract
The purpose of this study is to appraise potential of the Railay Bay, a tourism site situated
within Hat Nopphatthara - Mu Ko Phiphi national park, examine tourists’ perception of such potential
and scrutinize the association between factors and the perception of matrice perceived not to meet
criteria. With sustainability as a key concern, stakeholders want to introduce a conservation-oriented
management to the tourism site. To achieve that end, tourism resources need to be surveyed so their
value, priority and utility limitations can be determined, appropriate type (s) of tourism decided and
tourists’ perception known. A survey entitled Evaluation of Nature Tourism Site Potential is used.
Three tourism types, five tourism criteria and a total of thirty matrice are determined. Whilst the quality
value is gleaned from a survey of 11 local representatives, the priority one comes from the Prioritize
Matrice table. The appraisal is done by 3 selected experts in the field and with a weight equation.
The examination of the tourists’ perception is based upon the survey of a sample of 403 Thai tourists.
The analysis relies upon descriptive statistics whilst the matrice perceived not to meet the criteria are
analyzed through the Chi-Square method in relation with the factors of prior experience and spending
time at the tourism site. According to this study then, the Railay Bay has the highest potential for
adventure tourism followed by general nature tourism. The tourists’ perception points to the same
types of tourism in the same order. Most matrice that would reflect an ecotourism-oriented
management exhibit a lower-than-criteria quality value and are perceived not to meet the criteria. With
the association between the factors and the perception examined, having been to the tourism site
corresponds with the perception in most matrice. The majority of the surveyed tourists are first-time
visitors and demonstrate a perception that does not meet the criteria. The conclusion of this study is
as follows: - the Railay Bay can be developed to be semi-adventure nature tourism under an
consrvation-oriented management. The management team should raise key ecotourism matrice to
exceed the criteria. Areas for each type of tourism may be determined so corresponding experiences
can be promoted and communication by the management team effectively planned.
Keywords: Tourism Attraction Potential, Perception, RailayBay, Hat Noppharatthara – Mu Ko Phi
Phi National Park

บทนา
การท่องเที่ยวในปั จจุบนั ได้รบั การพัฒนาไปในหลายรูปแบบมีคุณลักษณะเด่นด้านการท่องเที่ยว
และสร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเทีย่ วแตกต่างกันเกิดเป็ นประเภทการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ Baloglu, &
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McCleary (1999) กล่าวว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็ นการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติดงั ้ เดิมผ่านกาลเวลาและ
ปัจจัยต่างๆ เช่น การพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวก เส้นทางและการคมนาคม การท่องเทีย่ วแต่ละประเภทจึง
ให้ป ระสบการณ์ ท่ีแ ตกต่ า งกัน Tureac, & Turtureanu (2010); Buhalis, & Costa (2006) กล่ า วว่ า การ
พัฒนาการท่องเที่ยวมาจากรูปแบบและแนวความคิดที่เป็ นไปตามอุปสงค์อุปทานของตลาด เกิ ดเป็ นการ
ท่องเที่ยวประเภทต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติ การท่องเที่ยวเพื่อผจญภัย การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รบั ประสบการณ์ตามคุณลักษณะเด่นระหว่างท่องเที่ยว โดยประสบการณ์ เกิด
จากการรับรูส้ งิ่ ทีไ่ ด้สมั ผัส แต่ละบุคคลมีการรับรูต้ ่างกันโดยมีปัจจัยบางอย่างเป็ นตัวกรอง เช่น ลักษณะส่วน
บุคคล ประสบการณ์เดิมและเวลาในสภาพแวดล้อม จาเนียร (2532); พรศิริ (2555) การพัฒนาการท่องเที่ยว
จึงจาเป็ นต้องมีการกาหนดประเภทการท่องเที่ยวที่เหมาะสมเพื่อบ่งชี้ถงึ ประสบการณ์ท่นี ักท่องเที่ยวจะได้รบั
ระหว่างการท่องเทีย่ วนามาสู่ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
จังหวัดกระบี่ได้รบั การประกาศให้เป็ นจังหวัดท่องเที่ยวมาตัง้ แต่ปี 2528 มีเกาะและหาดทรายเป็ นหนึ่ง
ในประเภทแหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญสร้างรายได้ให้แก่จงั หวัด จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ตัง้ แต่ปี
2557-2562 จ านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่ อเนื่ อง โดยในปี 2562
มีจานวนผูม้ าเยือน 6,838,846 คน และรายได้จากการท่องเที่ยว 119,419 ล้านบาท (สานักงานสถิตจิ งั หวัดกระบี่,
2562) ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามส่งเสริมให้จงั หวัดกระบี่มศี กั ยภาพการท่องเที่ยวระดับ
นานาชาติ ปั จจุบนั มีการพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวก ร้านค้า โรงแรมและการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อ
อานวยความสะดวกนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณหาดอ่าวนาง ตาบลอ่าวนาง ซึ่งเป็ น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นโดยรอบ มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นจุดหมายปลายทางที่
สาคัญหลายแห่งและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รบั ความนิยมส่วนใหญ่ตงั ้ อยู่ในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะ
พีพี เช่น เกาะพีพี อ่าวไร่เล
อ่าวไร่เล เป็ นแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เป็ นจุดหมายปลายทาง
ที่มีระยะทางใกล้หาดอ่าวนาง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงอย่างสะดวกด้วยเรือโดยใช้เวลาประมาณ
15 นาที แหล่งท่องเที่ยวอ่าวไร่เลมีลกั ษณะทางกายภาพที่โดดเด่นสวยงาม ระบบนิเวศมีความหลากหลายและมีสงิ่
อานวยความสะดวกพร้อมให้บริการเพื่อการท่องเที่ยว เช่น มีโรงแรม ร้านค้า และการให้บริการเชิงพานิชย์ท่พี ฒ
ั นา
โดยเอกชนบนพื้นที่บางส่วนที่เป็ นเอกสารสิทธิ ์ ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกเอื้อให้
นักท่องเที่ยวได้รบั ประสบการณ์การท่องเที่ยวหลายรูปแบบเพิม่ ศักยภาพการท่องเที่ยวหลายประเภท เช่น การ
ท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัยปี นผา การท่องเที่ยวธรรมชาติทั ่วไปเพื่อชื่นชมธรรมชาติ หรือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่อศึกษาธรรมชาติ อย่างไรก็ตามความเจริญก็นามาซึ่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสภาพธรรมชาติเกิดเป็ น
ปัญหาสาคัญ เช่น ความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมถูกทาลาย ขาดการ
บริหารจัดการขยะและน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปั ญหาเหล่ านี้ ส่ งผลต่ อความยัง่ ยืนของอ่ าวไร่ เลที่พ่ึง พา
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นหลัก
ด้วยความตระหนักต่อปั ญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ ผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียมีแนวคิดในการจัดการปั ญหาด้านการท่องเที่ยวด้วยการยกระดับอ่าวไร่เลให้เป็ นการท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์
แนวทางการจัดการดังกล่าวจาเป็ นต้องทราบก่อนว่าการจัดการอ่าวไร่เลที่เป็ นอยู่มคี ุณค่าความสาคัญและข้อจากัด
ในการใช้ประโยชน์เป็ นศักยภาพตอบสนองการท่องเที่ยวประเภทใดและนักท่องเที่ยวรับรู้อย่างไร การประเมิน
ศักยภาพจึงเป็ นการสารวจความพร้อมและความเหมาะสมของทรัพยากรท่องเที่ยวด้านต่างๆ ทัง้ จากสภาพปั จจุบนั
เพื่อวางแผนการจัดการตามประเภทการท่องเที่ยวที่เหมาะสมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รบั ประสบการณ์ท่สี อดคล้อง
กันและเมื่อพิจารณาร่วมกับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวจะสะท้อนถึงประสบการณ์ท่นี ักท่องเที่ยวได้รบั สามารถเป็ น
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ดัชนีวดั การดาเนินงานเบื้องต้นและเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาการวางแผนปรับปรุงพัฒนาอ่ าวไร่เลให้เป็ น
ตามเป้ าหมาย

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอ่าวไร่เล อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
จังหวัดกระบี่
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ศกั ยภาพของนักท่องเที่ยวทีมตี ่อแหล่งท่องเที่ยวอ่าวไร่เล อุทยานแห่งชาติหาด
นพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
3. เพื่อศึกษาปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั การรับรูศ้ กั ยภาพในตัวชี้วดั ทีม่ สี ดั ส่วนการรับรูท้ ่ตี ่ากว่าเกณฑ์การ
รับรูท้ ร่ี อ้ ยละ 76*
หมายเหตุ * เกณฑ์การรับรูก้ าหนดจากสัดส่วนการรับรูข้ องนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง สัดส่วนการ
รับรูน้ ้อยกว่าร้อยละ 76 เป็ นการรับรูต้ ่ากว่าเกณฑ์ และ สัดส่วนการรับรูม้ ากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 76 เป็ น
การรับรูท้ ส่ี งู กว่าเกณฑ์

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ
Wales (2006) กล่ า วถึง การท่ อ งเที่ย วธรรมชาติว่ า เชื่อ มโยงกับ การสัม ผัส ธรรมชาติผ่ า นการ
ประกอบกิจกรรมกลางแจ้งทีม่ ธี รรมชาติเป็ นฐานทรัพยากร ซึง่ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจจะมีความ
งดงามตามธรรมชาติ มีความโดดเด่นสวยงาม เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ นัน้ ๆ กิจกรรมนันทนาการรูปแบบ
ต่างๆจึงเป็ นไปตามสภาพแวดล้อมกายภาพของทรัพยากรธรรมชาติเป็ นรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
ทีม่ คี วามเข้มข้นในการใช้ร่างกายน้อยเน้นความเพลิดเพลิน ได้แก่ ชมทิวทัศน์ อาบแดด หรือ กิจกรรมทีม่ กี าร
ใช้ร่างกายมากเน้นการผจญภัยโอกาสได้รบั ประสบการณ์ท่ีต่นื เต้นท้าทาย ได้แก่ การเดินป่ า ปี นหน้าผา
เป็ นต้น ความหลายหลายของกิจกรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทาให้เกิดเป็ นการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติประเภทต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมธรรมชาติ การท่องเที่ยวเพื่อผจญภัย การ
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เป็ นต้น โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้
1. การท่องเที่ยวธรรมชาติทั ่วไป มุ่งเน้นถึงการท่องเที่ยวในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติโดยการ
ท่องเทีย่ วแต่ละครัง้ นักท่องเที่ยวอาจจะประกอบกิจกรรมกลางแจ้งมากกว่าหนึ่งกิจกรรมเช่น การอาบแดดริม
ชายหาด การเทีย่ วน้าตก ได้รบั ประสบการณ์ใกล้ชดิ ธรรมชาติผ่านเกิดความผ่อนคลายมีจติ ใจทีช่ ่นื บาน
2. การท่องเที่ยวแบบผจญภัย มุ่งเน้นโอกาสในการได้รบั ประสบการณ์ท่ีต่ืนเต้นท้าทาย ความ
เข้มข้นของกิจกรรมนันทนาการของการท่องเที่ยวประเภทนี้แบ่งเป็ นระดับตัง้ แต่ท่มี คี วามท้าท้ายน้อยจนไป
ถึงมีความท้าทายมาก
3. การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ มุ่ งเน้นการให้ความสาคัญต่อสิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นทรัพยากร
ต้นทุนเดิมโดยไม่รบกวนหรือทาความเสียหายแก่ธรรมชาติ (Ceballos-Lascurain, 1996) ให้เกิดความยังยื
่ น
ดาเนินการภายใต้ขดี ความสามารถในการรองรับ ด้านสิง่ แวดล้อมเป็ นหลัก
Buhalis, & Costa (2006) ได้ก ล่ า วเพิ่ม เติม ว่ า ในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ย วได้มีก ารพัฒ นา
รูปแบบ แนวความคิด และ สินค้าการท่องเที่ยวธรรมชาติตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดการท่องเที่ยว
เพื่อ ให้นั ก ท่ อ งเที่ย วเกิด ประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ย วที่มีคุ ณ ภาพสอดคล้อ งกับ ความคาดหวัง ในการมา
ท่องเทีย่ ว

90

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปี ท่ี 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
กล่าวโดยรวมคือ การท่องเที่ยวธรรมชาติเป็ นการท่องเที่ยวในแหล่งที่ฐานทรัพยากรธรรมชาติมี
ลัก ษณะแตกต่ า งกัน แต่ ล ะแหล่ ง ท่ อ งเที่ย วจึง กิจ กรรมที่ค ล้า ยหรือ ต่ า งกัน ตามกายภาพทรัพ ยากร ให้
ประสบการณ์ท่ตี ่างกันเป็ นการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ คุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรธรรมชาติอ่าวไร่เล
และกิจกรรมที่เกิดขึ้นสามารถกาหนดเป็ นประเภทการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสามารถพัฒนาได้ 3 ประเภท
ได้แก่ ประเภทการท่องเทีย่ วธรรมชาติทั ่วไป ประเภทการท่องเทีย่ วเพื่อผจญภัย และการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและการประเมินศักยภาพ
ศักยภาพการท่องเที่ยว หมายถึง ความพร้อมของทรัพยากร สิง่ อานวยความสะดวก การบริการ
สิ่ง แวดล้อมและชุมชน ในการนามาใช้ประโยชน์ ด้า นการท่องเที่ยว เอื้อต่อการพัฒนาหรือทาให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงเพื่อประโยชน์ดา้ นการท่องเที่ยวและสามารถรองรับกิจกรรมท่องเที่ยวได้ ให้แหล่งท่องเทีย่ วเกิด
ความน่าสนใจในการมาท่องเที่ยวภายใต้ความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวที่ไม่เกิดผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมหรือระบบนิเวศ (ดรรชนี, 2561)
การประเมินศัก ยภาพของแหล่ง ท่องเที่ยวเป็ นการสารวจความพร้อมและความเหมาะสมของ
ทรัพ ยากรเพื่อ การท่ อ งเที่ย วด้า นต่ า งๆ เช่ น ทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ง อ านวยความสะดวก การบริก าร
สิง่ แวดล้อม เพื่อประเมินแหล่งท่องเทีย่ วว่ามีคุณค่าความสาคัญและข้อจากัดในการใช้ประโยชน์เป็ นศักยภาพ
ตอบสนองการท่องเทีย่ วรูปแบบหรือประเภทใด โดยวิธกี ารประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วนามาใช้เป็ น
เครื่องมือตรวจสอบความเหมาะสมของการพัฒนาประเภทการท่องเที่ยว โดยการประเมินศักยภาพไม่เพียง
ประเมินคุณสมบัตทิ างกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวแต่รวมถึงเกณฑ์การท่องเที่ยวด้านอื่นๆนามากาหนดเป็ น
ปัจจัยชีว้ ดั (ดรรชนี, 2549)
ดรรชนี (2562) ได้เสนอเกณฑ์ก ารพิจารณาประเมินศัก ยภาพของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 3
ประเภท ได้แก่ ประเภทการท่องเที่ยวธรรมชาติทั ่วไป ประเภทการท่องเที่ยวเพื่อผจญภัย และประเภทการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กาหนดปั จจัยชี้วดั และเกณฑ์จากหลักการของการท่องเที่ยวแต่ละประเภทข้างต้นภายใต้
หลักการการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นที่มเี ป้ าหมายสาคัญในการรักษาทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม ให้ประสบการณ์
ท่องเที่ยวที่มีคุณ ภาพแก่นัก ท่องเที่ยว และกระจายประโยชน์ ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นโดยการมีส่ว นร่วมและ
แบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม หลักการดังกล่าวสะท้อนออกมาเป็ นเกณฑ์การท่องเที่ยว 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านทรัพยากร 2) ด้านการจัดการสิง่ อานวยความสะดวก การบริการ และการสื่อความหมาย 3) ด้านการ
จัดการผลกระทบสิง่ แวดล้อม 4) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและ 5) ด้านการบริหารจัดการ โดยขัน้ ตอนการ
ประเมินศักยภาพจะดาเนินไปพร้อมกับการเก็บข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว เริม่ จากสารวจเก็บข้อมูล
การใช้ประโยชน์ท่เี กิดขึน้ ในแหล่งท่องเที่ยว จากนัน้ กาหนดประเภทการท่องเที่ยวตามคุณลักษณะ คุณค่าที่
บ่งชี้โอกาสการในพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่เตรียมประเมินศักยภาพ กาหนดเกณฑ์
การท่องเที่ยวและตัวชี้วดั เป็ นประเด็นที่บ่งชี้ศกั ยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆ กาหนดมาตรวัด
ตัวชีว้ ดั เป็ นระดับ (rating scale) ทีแ่ สดงถึงคุณภาพของตัวชีว้ ดั โดยระดับนี้เป็ นเกฑณ์การให้คะแนนคุณภาพ
ตัวชีว้ ดั ทีป่ ระเมิน กาหนดค่าความสาคัญของตัวชีว้ ดั แต่ละประเด็น กาหนดระดับศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและ
คานวณหาความกว้างของอันตรภาคชัน้ จากนัน้ วิเคราะห์ค่าศักยภาพด้วยสมการถ่วงน้ าหนัก (ดรรชนี, 2560)
เมื่อได้ค่าคะแนนของศักยภาพมาแล้วให้ทาการเปรียบเทียบว่าค่าคะแนนนัน้ อยู่ในระดับศักยภาพใด การ
ประเมินศักยภาพควรดาเนินการโดยผูท้ ่มี ปี ระสบการณ์และมีความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการแหล่งท่องเทีย่ ว โดย
ประเมินอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 5 คน ควรเป็ นผูม้ คี วามเป็ นกลางรูจ้ กั และมีข้ อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเทีย่ วในทุก
ปัจจัยชีว้ ดั เพื่อความแม่นยา (ดรรชนี, 2549)
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งานวิจยั นี้จงึ ได้กาหนดปั จจัยชี้วดั เป็ นเกณฑ์การท่องเที่ยว 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากร ด้านการ
จัดการสิง่ อานวยความสะดวก การบริการ และการสื่อความหมาย ด้านการจัดการผลกระทบสิง่ แวดล้อม ด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชนและ ด้านการบริหารจัดการ รวมตัวชี้วดั ของแต่ละด้านการท่องเที่ยว 30 ตัวชี้วดั
อ้างอิงวิธกี ารประเมินศักยภาพและแบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (ดรรชนี, 2549 และ 2560)
นิ ยาม ความหมายการรับรู้และปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู้
การรับรู้เป็ นกระบวนการที่ได้รบั การกระตุ้นจากสิง่ เร้าหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าสู่ประสาทสัม ผัส
พร้อมกันและตีค วามโดยใช้ค วามรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจ เป็ นความหมายตามแต่ ละบุค คลให้
ความหมาย มีความปั จเจกตามสภาวะแวดล้อมหรือสถานการณ์ขณะนัน้ (Bernstein, 2018) จาเนียร (2532)
กล่าวว่าการรับรูใ้ ช้ประสบการณ์เดิมมาช่วยแปลความหมายของสิง่ ที่เข้ามากระทบระบบสัมผัส เช่น ความคิด
ความรู้แ ละการกระท าที่เ คยปรากฎในอดีต ในบริบ ทของการท่ อ งเที่ย ว Baloglu, & McCleary (1999)
กล่าวถึงการรับรูท้ ่มี ตี ่อแหล่งท่องเที่ยวโดยรวม (Global) ว่าเกิดจากการประเมินความรูส้ กึ ที่มตี ่อคุณลักษณะ
ของแหล่งท่องเที่ยว สะท้อนความรูส้ กึ นึกคิดเป็ นภาพลักษณ์ใหญ่ของแหล่งท่องเที่ยว โดยความรูส้ กึ ในเชิง
บวกและในเชิงลบจะมีผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมทีน่ ักท่องเทีย่ วมีต่อสถานที่
พัชนี, วิวฒ
ั นานุ กูล และถิรนันท์ (2538) กล่าวถึงการรับรู้ว่าแต่ละบุคคลเลือกรับรู้เพียงบางส่วน
ที่สนใจ ทาให้มีก ารรับรู้ต่า งกัน กล่า วคือ สิ่ง ที่เข้า มากระทบหรือสารที่ส่ง เข้ามานั น้ ผู้รบั สารสองคนอาจ
ให้ความสนใจและรับรูส้ ารนัน้ ต่างกันจากปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลบางอย่างเป็ นตัวกรอง ได้แก่ แรงจูงใจ (Motivates)
ประสบการณ์ เ ดิม (Past experience) ทัศ นคติ อ้ า งอิ ง (Frame of reference) สภาพแวดล้ อ มที่ต่ า งกัน
(Environment) เช่ น เวลา สถานที่ ประสบการณ์ เ ดิม ที่ต่ า งกัน ผู้ร ับ สารจะตีค วามสารที่ไ ด้ร ับ ต่ า งกัน
จากทฤษฎีขา้ งต้นจึงกาหนดปัจจัยทีจ่ ะใช้ทาสอบความสัมพันธ์กบั การรับรู้ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยประสบการณ์
เดิม (Past experience) และ ระยะเวลาในสภาพแวดล้อม (Time spent)
จากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับข้องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิด
งานวิจนั นี้จงึ ประกอบไป 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ส่วนที่ 2 การศึกษาการรับรู้
ศักยภาพของนักท่องเที่ยว ส่วนที่ 3 การศึกษาปั จจัยที่สมั พันธ์กบั การรับรู้ศกั ยภาพในตัวชี้วดั ที่มกี ารรับรู้ท่ี
ต่ากว่าเกณฑ์โดยกาหนดปั จจัยในการศึกษาความสัมพันธ์ คือ ประสบการณ์ท่เี คยมาเยือนและระยะเวลาที่ใช้ใน
แหล่งท่องเทีย่ ว ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจยั
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. วิธีการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอ่าวไร่เล
1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูม ิ โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนด
ประเภทการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวได้แก่ การท่องเที่ยวธรรมชาติทั ่วไป การท่องเที่ยวเพื่อ
ผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกาหนดตัวชี้วดั ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยมีเกณฑ์การท่องเที่ยว 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านทรัพยากร ด้านสิง่ อานวยความสะดวก บริการและการสื่อความหมาย ด้านการจัดการผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและด้านการบริหารจัดการ ได้ตวั ชี้วดั ของแต่ละด้านรวมมีตวั ชี้วดั
30 ประเด็น
1.2 ประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวตามที่เป็ นจริงในปั จจุบนั ด้วยการสร้างแบบประเมินคุณภาพ
แหล่งท่องเทีย่ วมีการอธิบายความหมายตัวชีว้ ดั และมีขอ้ ความอธิบายคุณภาพตัวชีว้ ดั 30 ประเด็น จากนัน้ ทา
การตรวจสอบคุณภาพร่างแบบประเมินคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ วโดยส่งให้คณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความเป็ นปรนัยและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและเชิงโครงสร้างเบือ้ งต้น กาหนดผูป้ ระเมินคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวหรือประชากรในการประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเป็ นผูท้ ่รี ่วมกาหนดตัวชี้วดั ซึ่งมีความ
เข้าใจในนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานและรูจ้ กั แหล่งท่องเที่ยวเป็ นอย่างดี โดยมีประชากร
เป็ นผูร้ จู้ กั พื้นที่ 11 คนเป็ นผู้ประเมินคุณภาพคัดเลือกตัวแทนตามหลักการมีส่วนร่วม (Cohen and Uphoff,
1981) เป็ นตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนทีร่ จู้ กั พื้นทีเ่ ป็ นอย่างดี ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พชื ส่วนราชการจังหวัดกระบี่ อบต.อ่าวนาง ตารวจภูธรจังหวัดกระบี่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สหกรณ์เรือหางยาว สมาคมอ่าวไร่เล ตัวแทนภาคธุรกิจและประชาชน วิธกี ารรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลทา
โดยการส่งแบบไปยังผูป้ ระเมิน 11 คนเพื่อประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวตามที่แต่ละบุคคลเห็นว่าสะท้อน
สภาพความเป็ นจริงทีเ่ ป็ นอยู่ นาผลการประเมินคุณภาพตัวชีว้ ดั แต่ละประเด็นทีผ่ ปู้ ระเมินทัง้ 11 คนตอบมาหา
ค่าเฉลี่ยเพื่อกาหนดเป็ นค่าคะแนนคุณภาพ โดยกาหนดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ไม่เกิน .50 ค่าคะแนนมี
ระดับดังนี้ค่าเฉลีย่ 0.00-0.75 คือคุณภาพต่ามาก,ค่าเฉลี่ย 0.76-1.50 คือ ค่าคุณภาพต่า, ค่าเฉลีย่ 1.51-2.25
คือ คุณภาพปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 2.26-3.00 คือ คุณภาพสูง ค่าที่ได้เป็ นค่าคะแนนคุณภาพตัวชี้วดั (R) ซึ่งจะ
นาไปใช้ในแบบประเมินศักยภาพต่อไป
1.3 ประเมินความสาคัญของตัวชี้วดั ของ 3 ประเภทการท่องเที่ยว ด้วยเครื่องมือแบบประเมิน
ลาดับความสาคัญพัฒนาจากแบบ Prioritize Matrice (Brassard, 2010) โดยวิธกี ารเริม่ จากกาหนดประเภท
การท่องเที่ยว ได้แก่ ประเภทการท่องเที่ยวธรรมชาติทั ่วไป ประเภทการท่องเทีย่ วเพื่อผจญภัย ประเภทการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กาหนดตัวชี้วดั ที่จะนามาจัดอันดับความสาคัญ ซึ่งเป็ นตัวชี้วดั ของเกณฑ์การท่องเที่ยว
5 ด้านรวมมีตวั ชี้วดั 30 ประเด็น นาตัวชี้วดั ที่กาหนดมาเปรียบเทียบความสาคัญเป็ นรายคู่ ทาการตรวจสอบ
คุณภาพร่างแบบประเมินโดยส่งให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และเชิงโครงสร้างเบื้องต้น ประชากรผู้ร่วมประเมิน 3 คนเป็ นผู้ทรงคุณวุฒทิ ่เี ชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว
มีวธิ ีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยให้ผู้ประเมินแต่ละท่านทาการเปรียบเทียบความสาคัญของแต่ละ
ตัวชีว้ ดั เป็ นรายคู่และแทนค่าความสาคัญ มีค่าดังนี้ ความสาคัญมากกว่ามาก คือ 9, ความสาคัญมากกว่า คือ
3, ความสาคัญเท่ากัน คือ 1, ความสาคัญน้อยกว่า คือ 0.3, ความสาคัญน้อยกว่ามาก คือ 0.9 โดยเมื่อเทียบ
ค่าระดับความสาคัญของผูป้ ระเมินแต่ละท่านแล้ว ผูว้ จิ ยั รวมค่าดังกล่าวด้วยวิธกี ารหาฐานนิยม (Mean) เพื่อ
สรุปผลค่าที่ได้จากผู้ประเมินหลายท่านให้เป็ นค่าเดียวและนาใช้ในการวิเคราะห์การจัดอันดับความสาคัญ
ตารางที่ จะคานวณค่าและจัดอันดับความสาคัญให้ได้มาซึ่งค่าความสาคัญ (W) ของแต่ละตัวชี้วดั ของแต่ละ
ประเภทการท่องเทีย่ ว
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1.4 ทาการประเมินศักยภาพของ 3 ประเภทการท่องเที่ยวจากแบบประเมินศักยภาพ Evaluation
of Tourism Site Potential (ดรรชนี, 2549) โดยใช้ค่าคุณภาพ (R) และค่าความสาคัญ (W) มาคานวณด้วย
วิธสี มการถ่วงน้าหนักอย่างง่าย (Simple Weighting Score Equation) นภวรรณ (2542) นาค่าคะแนนทีไ่ ด้มา
เทียบระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยมีการกาหนดระดับอันตรภาคชัน้ 4 ระดับดังนี้ 0.00-0.75 คือ
ศักยภาพต่ามาก, 0.76-1.50 คือ ศักยภาพต่า, 1.51-2.25 คือ ศักยภาพปานกลาง, 2.26-3.00 คือ ศักยภาพ
สูงและกาหนดให้ค่าคะแนนมากกว่า 2.25 เป็ นเกณฑ์พจิ ารณาความมีศกั ยภาพของแหล่งท่องเที่ยว (ดรรชนี,
2549)
2. วิธีการศึกษาการรับรู้ของนักท่องเที่ยว
สร้างแบบสอบถามการรับรูข้ องนักท่องเที่ยวที่มตี ่อศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้ เก็บข้อมูลจากนักท่องเทีย่ วคนไทยด้วยวิธกี ารสุ่มแบบบังเอิญ เฉลี่ย
จากนักเที่ยวในปี 2560-2562 มีจานวน 988,323 คน คานวณจานวนตัวแทนประชากรจากสูตรของทาโร่
ยามาเน่ (Yamane, 1973) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ประชากรจานวนอย่างน้อย 399 คนเพื่อนามาศึกษา
การรับรูข้ องนักท่องเที่ยวที่มตี ่อคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ประเมินได้ มีเครื่องมือเป็ นแบบสอบถามการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวที่พฒ
ั นาจากการนาข้อความคุณภาพของตัวชี้วดั 30 ประเด็นที่ประเมินได้ในขัน้ ตอนการ
ประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวอ่าวไร่เลและตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒเิ ก็บข้อมูลสอบถามนักท่องเทีย่ วตาม
แหล่งท่องเทีย่ วที่นิยมในอ่าวไร่เล ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563-เมษายน 2564 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่มขี อ้ จากัด
ในการท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์โควิด -19 เก็บข้อมูลช่วงการท่องเที่ยวเบาบางระหว่างเดือนกรกฎาคมตุลาคม 2563 จ านวน 153 คนและช่วงโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่มีการท่องเที่ยวมากขึ้นระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2563-เมษายน 2564 จานวน 250 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา กาหนด
ระดับอันตรภาคชัน้ การรับรู้ 4 ระดับดังนี้ รับรูร้ อ้ ยละ 0-25 คือ การรับรูต้ ่ามาก, รับรูร้ อ้ ยละ 26-50 คือ การ
รับรูต้ ่า, รับรูร้ อ้ ยละ 51-75 คือ การรับรูป้ านกลาง, รับรูร้ อ้ ยละ 76-100 คือ การรับรูส้ งู และกาหนดให้การรับรู้
ทีส่ ดั ส่วนรับรูม้ ากกว่าร้อยละ 75 เป็ นเกณฑ์พจิ ารณาการรับรูท้ ด่ี ขี องนักท่องเทีย่ ว
3. ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กาหนดเกณฑ์การรับรู้คุณภาพตัวชี้วดั ที่สดั ส่วนมากกว่าร้อยละ 75 เป็ นเกณฑ์การรับรู้สูง โดย
ตัวชี้วดั ที่มสี ดั ส่วนการรับรูต้ ่ากว่าเกณฑ์ดงั กล่าวนามาวิเคราะห์ปัจจัยที่มคี วามความสัมพันธ์กบั การรับรูโ้ ดย
ใช้สถิติวเิ คราะห์ความสัมพันธ์ (Chi-Square) คัดเลือกปั จจัยที่นามาทดสอบจากการพิจารณาตัง้ ข้อสังเกต
ข้อมูลที่ได้จ ากการศึก ษารับ รู้ และพิจ ารณาร่วมกับทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ นาปั จ จัยที่ก าหนดมาทดสอบ
สมมติฐาน

ผลการวิ จยั
1. ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวอ่าวไร่เล
การประเมินศักยภาพพบว่าอ่าวไร่เลมีค่าเฉลี่ยคะแนนศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อผจญภัยที่ 2.72 มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนศักยภาพของการท่องเที่ยวธรรมชาติทั ่วไปที่ 2.70 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนศักยภาพของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ 2.47 ทุกประเภทการท่องเที่ยวมีศกั ยภาพอยู่ในระดับสูง (2.26-3.00) แต่มคี ่าคะแนน
แตกต่างกันไปขึน้ อยู่กบั คุณลักษณะทีส่ าคัญของตัวชีว้ ดั ในแต่ละประเภทการท่องเทีย่ วมีผลดังนี้
การท่องเทีย่ วเพื่อผจญภัย มีตวั ชีว้ ดั ทีส่ าคัญ 15 อันดับแรกทีม่ คี ุณภาพสูง 12 ประเด็นโดยตัวชี้วดั
ที่ความความสาคัญสูงสุด 3 อันดับแรกเป็ นตัวชี้วดั ที่มคี ุณภาพสูง ได้แก่โอกาสในการได้รบั ประสบการณ์
ตื่นเต้นและท้าทาย การได้พง่ึ พาตนเอง ความน่ าสนใจดึงดูดใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
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การท่องเที่ยวธรรมชาติทั ่วไป มีตวั ชี้วดั ที่สาคัญ 15 อันดับแรกที่มคี ุณภาพสูง 11 ประเด็นโดย
ตัวชี้วดั ที่มคี วามสาคัญ 3 อันดับแรกเป็ นตัวชี้วดั ที่มคี ุณภาพสูง 2 ประเด็น ได้แก่ คุณภาพสิง่ อานวยความ
สะดวกด้านประโยชน์ใช้สอย ความเพียงพอของสิง่ อานวยความสะดวก
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีตวั ชี้วดั ที่สาคัญ 15 อันดับแรกที่มคี ุณภาพสูงเพียง 5 ประเด็นโดยไม่มี
ตัวชีว้ ดั คุณภาพสูง
ผลการวิจยั พิจารณาได้ว่า ศักยภาพของแต่ละประเภทการท่องเที่ยวเป็ นผลมาจากคุณภาพตัวชี้วดั และ
ความสาคัญของตัวชี้วดั ดังผลการประเมินศักยที่ตัวชี้วดั ที่สาคัญของการท่องเที่ยวเพื่อผจญภัยมีคุณภาพสูง
เป็ นจานวนมากกว่าการท่องเที่ยวประเภทอื่น แสดงถึงศักยภาพที่เป็ นอยู่สูงกว่าการท่องเที่ยวประเภทอื่น ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินศักยภาพอ่าวไร่เล ผลการประเมินคุณภาพตัวชี้วดั (R) และอันดับความสาคัญของ
ตัวชีว้ ดั ของแต่ละประเภทการท่องเที่ยว (W)
NT*
AT*
ET*
ตัวชี้วดั
R***
W1
RW1
W2 RW2 W3 RW3
ด้านทรัพยากร
ความมีเอกลักษณ์โดดเด่น
3
4
13
27
81
15
45
ความน่าสนใจหรือความดึงดูดใจของแหล่ง
3
23
69
28
84
8
24
ท่องเทีย่ ว
ความมีช่อื เสียง
3
24
72
22
66
8
24
ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของระบบ
2
5
10
2
4
30
60
นิเวศ
โอกาสในการพบเห็นสัตว์ป่า
2
3
6
4
8
17
34
ทัศนียภาพและสภาพภูมทิ ศั น์ของทรัพยากร
3
24
72
25
75
13
39
ท่องเทีย่ ว
รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมและสัมพันธ์กบั
3
26
78
21
63
19
57
สภาพพืน้ ที่
ความหลากหลายของกิจกรรม
3
15
45
23
69
13
39
สภาพภูมอิ ากาศ
3
22
66
24
72
10
30
ฤดูกาล ช่วงเวลาทีเ่ อือ้ ต่อการท่องเทีย่ ว
2
17
34
26
52
8
16
การเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว
3
18
54
2
6
1
3
ความสัมพันธ์กบั แหล่งท่องเทีย่ วอืน่ ในเส้นทาง
3
16
48
6
18
2
6
ท่องเทีย่ ว
การได้พง่ึ พาตนเอง
3
2
6
30
90
4
12
โอกาสในการได้รบั ประสบการณ์ต่นื เต้นและท้าทาย
3
1
3
30
90
3
9
ด้านการจัดการสิ่ งอานวยความสะดวก บริ การและการสื่อความหมาย
ความกลมกลืนของสิง่ อานวยความสะดวก
3
8
24
12
36
20
60
ความพอเพียงของสิง่ อานวยความสะดวก
3
29
87
15
45
10
30
คุณภาพสิง่ อานวยความสะดวกในแง่ประโยชน์ใช้
3
30
90
15
45
13
39
สอย
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

3

NT*
W1
RW1
27
81

AT*
W2 RW2
20
60

ET*
W3 RW3
18
54

2
2

29
6

58
12

19
7

38
14

5
25

10
50

3
2

12
10

36
20

17
12

51
24

25
22

75
44

2

9

18

10

20

27

54

2
2

13
13

26
26

8
8

16
16

30
30

60
60

2

4

8

3

6

22

44

3

7

21

5

15

26

78

2

11

22

15

30

23

46

3
2

21
20

63
40
2.70**

ตัวชี้วดั

R***

การจัดการด้านความปลอดภัยต่อชีวติ และ
ทรัพย์สนิ
คุณภาพในการให้บริการ
รูปแบบ เนื้อหา ความรูแ้ ละวิธกี ารสื่อความหมาย
ด้านการจัดการผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
การจัดแบ่งเขตพืน้ ทีเ่ หมาะสมต่อการท่องเทีย่ ว
การกาหนดจานวนนักท่องเทีย่ วในการประกอบ
กิจกรรม
มาตรการเฝ้ าระวังและป้ องกันผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม
การจัดการขยะและของเสีย
ระบบบาบัดน้าเสีย
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
โอกาสในการร่วมดาเนินการและตัดสินใจเกีย่ วกับ
การจัดการท่องเทีย่ ว
การมีส่วนร่วมในการได้รบั ผลประโยชน์
ด้านการบริหารจัดการ
การวางแผนและกาหนดนโยบายการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ ว
ความพร้อมของบุคลากร
ความพร้อมด้านงบประมาณ
ค่าคะแนนศักยภาพ ( RW/ W)

16
48
18
36
2.72**

16
48
15
30
2.42**

หมายเหตุ
* NT คือ การท่องเทีย่ วธรรมชาติทวไป,
ั ่ AT คือ การท่องเทีย่ วผจญภัย, ET คือ การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
** ค่าคะแนนระดับศักยภาพ: 0.00-0.75 คือ ศักยภาพน้อยที่สุด, 0.76-1.15 คือ ศักยภาพน้อย, 1.16-2.25 คือ
ศักยภาพปานกลาง, 2.26-3.00 คือ ศักยภาพสูง
*** R หมายถึง ระดับคุณภาพตัวชีว้ ดั : 0 คือ คุณภาพต่าทีส่ ุด, 1 คือ คุณภาพต่า, 2 คือ คุณภาพปานกลาง, 3 คือ
คุณภาพสูง
2. การรับรู้ศกั ยภาพของนักท่องเที่ยว
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิด
เป็ นร้อยละ 54.80 อายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.00 โดยมีอายุเฉลีย่ (𝑥 ) 35 ปี ส่วนใหญ่ประกอบ
กิจการส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 55.30 มีรายได้เฉลี่ย (𝑥 ) 28,547.64 บาท กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 55.80 และมีประสบการณ์ในการมาเยือน
อ่าวไร่เลเป็ นครัง้ แรก คิดเป็ นร้อยละ 79.70 รูปแบบการเดินทางเป็ นการเดินทางมาพักโรงแรมในอ่าวไร่เล คิด
เป็ นร้อยละ 56.60 แหล่งข้อมูลทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจในการมาท่องเที่ยวอ่าวไร่เลมากที่สุดคือแหล่งข้อมูลการ
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ท่องเที่ยวในสื่ออินเตอร์เน็ต คิด เป็ นร้อยละ 73.00 โดยกลุ่มตัวอย่างมีผู้ร่วมเดินทางรวมตนเองเป็ นกลุ่ม
จานวน 1-3 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.10 เป็ นการมาท่องเที่ยวกับเพื่อนคิดเป็ นร้อยละ 43.20 กิจกรรมที่ทา
ระหว่างทีม่ าท่องเทีย่ วคือกิจกรรมเดินเล่น ถ่ายรูป พักผ่อน
การศึกษาการรับรูต้ วั ชี้วดั 30 ประเด็น ผลการศึกษาพบว่าตัวชี้วดั 18 ประเด็นมีการรับรู้สูงกว่า
เกณฑ์ และ 12 ประเด็นมีการรับรูต้ ่ากว่าเกณฑ์ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทรัพยากรและด้านการ
จัดการสิง่ อานวยความสะดวก บริการและการสื่อความหมาย ด้านการจัดการผลกระทบสิง่ แวดล้อม ตัวชี้วดั
ส่วนใหญ่มีก ารรับรู้มากกว่า ด้า นอื่น ทัง้ นี้ ด้า นผลกระทบสิ่ง แวดล้อมตัวชี้วดั ที่มีก ารรับรู้สูง กว่าเกณฑ์มี
คุณภาพต่ากว่าเกณฑ์ ดังแสดงในรายละเอียดตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการรับรูแ้ ละคุณภาพตัวชีว้ ดั (n = 403)
ตัวชี้วดั
ด้านทรัพยากร
ความมีเอกลักษณ์โดดเด่น
ความน่าสนใจหรือความดึงดูดใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
ความมีช่อื เสียง
ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของระบบนิเวศ
โอกาสในการพบเห็นสัตว์ป่า
ทัศนียภาพและสภาพภูมทิ ศั น์ของทรัพยากรท่องเทีย่ ว
รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมและสัมพันธ์กบั สภาพพืน้ ที่
ความหลากหลายของกิจกรรม
สภาพภูมอิ ากาศ
ฤดูกาล ช่วงเวลาทีเ่ อื้อต่อการท่องเทีย่ ว
การเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว
ความสัมพันธ์กบั แหล่งท่องเทีย่ วอื่นในเส้นทางท่องเทีย่ ว
การได้พงึ่ พาตนเอง
โอกาสในการได้รบั ประสบการณ์ต่นื เต้นและท้าทาย
ด้านการจัดการสิ่ งอานวยความสะดวก บริ การและ
การสื่อความหมาย
ความกลมกลืนของสิง่ อานวยความสะดวก
ความพอเพียงของสิง่ อานวยความสะดวก
คุณภาพสิง่ อานวยความสะดวกในแง่ประโยชน์ใช้สอย
การจัดการด้านความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
คุณภาพในการให้บริการ
รูปแบบ เนื้อหา ความรูแ้ ละวิธกี ารสื่อความหมาย
ด้านการจัดการผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
การจัดแบ่งเขตพืน้ ทีเ่ หมาะสมต่อการท่องเทีย่ ว
การกาหนดจานวนนักท่องเทีย่ วในการประกอบกิจกรรม
มาตรการเฝ้ าระวังและป้ องกันผลกระทบสิง่ แวดล้อม
การจัดการขยะและของเสีย
ระบบบาบัดน้าเสีย

R***
3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3

3
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2

การรับรู้ (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย 90.22
94.31
93.32
75.00
70.05
69.31
95.54
93.81
91.83
95.05
37.62
74.26
80.45
85.15
89.11
ค่าเฉลี่ย 81.77

ระดับการรับรู้

88.37
91.09
90.35
85.89
94.31
91.34
ค่าฉลี่ย 70.79
85.89
85.15
82.92
63.37
36.63

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

สูง
สูง
ปานกลาง**
ปานกลาง**
ปานกลาง**
สูง
สูง
สูง
สูง
ต่า**
ปานกลาง**
สูง
สูง
สูง

สูง
สูง
สูง
ปานกลาง**
ต่า**
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ตัวชี้วดั
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
โอกาสในการร่วมดาเนินการและตัดสินใจเกีย่ วกับการ
ท่องเทีย่ ว
การมีส่วนร่วมในการได้รบั ผลประโยชน์
ด้านการบริ หารจัดการ
การวางแผนและกาหนดนโยบายนการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ ว
ความพร้อมของบุคลากร
ความพร้อมด้านงบประมาณ

R***

การรับรู้ (ร้อยละ)

ระดับการรับรู้

2

ค่าเฉลี่ย 60.27
47.77

ต่า**

3
2
3
2

72.77
ค่าเฉลี่ย 16.09
19.06

ปานกลาง**

17.57
11.63

ต่ามาก**
ต่ามาก**

ต่ามาก**

หมายเหตุ .
** ระดั บ การรับ รู้ ท่ี ต่ า กว่ า เกณฑ์ ท่ี ก าหนด โดยก าหนดเกณฑ์ ก ารรับ รู้ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วก าหนด
ทีร่ ะดับร้อยละ 75 ขึน้ ไป
*** R คือ คุ ณ ภาพตัว ชี้ว ัด โดย 0 คือ คุ ณ ภาพต่ า มาก, 1 คือ คุ ณ ภาพต่ า , 2 คือ คุ ณ ภาพปานกลาง,
3 คือ คุณภาพสูง
จากข้อมูลการรับรูข้ องนักท่องเที่ยวสามารถตัง้ ข้อสังเกตได้ว่านักท่องเที่ยวรับรูศ้ กั ยภาพอ่าวไร่เล
ในการเป็ นการท่องเที่ยวเพื่อผจญภัยและการท่องเทีย่ วธรรมชาติทั ่วไปมากกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทัง้ นี้
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวอ่าวไร่เลอยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 70.20
มีความต้องการกลับมาท่องเทีย่ วอีก (ร้อยละ 84.40) และจะแนะนาบอกต่อ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
3. ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั การรับรู้ในตัวชี้วดั ที่มีการรับรู้ตา่ กว่าเกณฑ์
จากการกาหนดเกณฑ์การรับรูส้ ูงที่สดั ส่วนการรับรูร้ อ้ ยละ76 และมากกว่า พบว่าตัวชีว้ ดั ทีม่ กี ารรับรู้ต่า
กว่าเกณฑ์มที งั ้ หมด 12 ประเด็น โดย 4 จาก 12 ประเด็นเป็ นตัวชี้วดั ที่มคี ุณภาพสูง การวิเคราะห์ปัจจัยที่สมั พันธ์
กับการรับรู้ได้ค ัดเลือกปั จจัยที่ท าการวิเคราะห์โดยพิจารณาตัง้ ข้อสังเกตข้อมูลที่ศึกษาได้จากข้อมูลพบว่า
นักท่องเที่ยวจานวนมากถึงร้อยละ 79.9 เดินทางมาท่องเที่ยวอ่าวไร่เลเป็ นครัง้ แรกโดยรูปแบบการเดินทางมาอ่าว
ไร่เล 3 รูปแบบหลักซึ่งสะท้อนระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้ในแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ การเดินทางมาแบบซื้อทัวร์
4 เกาะจะใช้เวลาในอ่าวไร่เลไม่เกิน 1 ชัวโมง
่ การเดินทางซื้อตั ๋วเรือแบบเช้าเย็นกลับใช้เวลาในอ่าวไร่เล 2-8 ชัวโมง
่
การเดินทางมาพักค้างแรมใช้เวลาในอ่าวไร่เลไม่ต่ากว่า 8 ชัวโมง
่ จากข้อมูลที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยว
มาเยือนซ้าเป็ นจานวนน้อยและอาจจะมีขอ้ จากัดเรื่องระยะเวลาที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยว
เมื่อพิจารณาปั จจัยประสบการณ์ในการมาเยือนของนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่เดินทางมาครัง้ แรกพบว่ามี
สัดส่วนการรับรูต้ วั ชีว้ ดั 12 ประเด็นต่ากว่าเกณฑ์ จึงตัง้ ข้อสังเกตว่า เนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาครัง้ แรกไม่มี
ข้อมูลในอดีตจึงมีผลต่อการรับรูข้ อ้ มูลตัวชี้วดั ดังกล่าวในปั จจุบนั นามาสู่สมมุตฐิ านประสบการณ์ในการมาเยือนมี
ความสัมพันธ์กบั การรับรูต้ วั ชีว้ ดั ทีต่ ่ากว่าเกณฑ์ เช่นเดียวกับปั จจัยระยะเวลาที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยว โดยระยะเวลา
ในแหล่งท่องเที่ยวขึน้ อยู่กบั รูปแบบการเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวจากข้อมูลนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มกี ารรับรูส้ ูงกว่า
เกณฑ์ส่วนใหญ่เดินทางมาพักค้างแรมจึงตัง้ ข้อสังเกตว่าระยะเวลาที่นานกว่าทาให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสได้รบั
ประสบการณ์ การท่ องเที่ยวที่มากกว่ าจึงรับรู้ได้ดีกว่ า น ามาสู่สมมุ ติฐานระยะเวลาที่ใช้ในแหล่ งท่ องเที่ ยว
ความสัมพันธ์กบั การรับรู้ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั การรับรูใ้ นตัวชีว้ ดั ทีม่ กี ารรับรูต้ ่ากว่าเกณฑ์ ดังนี้
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1. ประสบการณ์ในการมาเยือนมีความสัมพันธ์กบั การรับรูใ้ นตัวชีว้ ดั 10 ประเด็น อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 พิจารณาได้ว่า ประสบการณ์ในการมาเยือนสัมพันธ์กบั การรับรูต้ วั ชี้วดั ที่มกี ารรับรูต้ ่ากว่า
เกณฑ์ส่วนใหญ่ หรือ นักท่องเทีย่ วมีการรับรูต้ ่าเนื่องจากเดินทางมาเป็ นครัง้ แรก ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
2. ระยะเวลาในแหล่งท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กบั การรับรูใ้ นตัวชี้วดั 6 ประเด็น อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 โดยตัว ชี้ว ัด บางส่ ว นอาจจะไม่ ไ ด้ เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณะ เช่ น โอกาสในการร่ ว ม
ดาเนินการตัดสินใจเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว การมีส่วนร่วมในการได้รบั ผลประโยชน์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงปั จจัยทีส่ มั พันธ์กบั การรับรูข้ องนักท่องเที่ยวในตัวชีว้ ดั ทีร่ บั รูต้ ่ากว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด
ตัวชี้วดั ที่รบั รู้ตา่ กว่าเกณฑ์
ความมีช่อื เสียง
ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ
โอกาสในการพบเห็นสัตว์ป่า
ฤดูกาลท่องเทีย่ วและระยะเวลา
การเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว
การจัดการขยะและของเสีย
ระบบบาบัดน้าเสีย
การมีส่วนร่วมในการจัดการและตัดสินใจด้าน
การท่องเทีย่ ว
การมีส่วนร่วมในการได้รบั ผลประโยชน์
การวางแผนกาหนดนโยบายการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ ว
ความพร้อมของทรัพยากรบุคคลากร
ความพร้อมด้านงบประมาณ

ปัจจัย
ประสบการณ์
𝝌𝟐
95.46
13.52

0.000*
0.000*

ปัจจัย
ระยะเวลา
𝝌𝟐
1.224
11.729

4.87
9.50
26.71
4.34
17.10
0.12

0.027*
0.002*
0.000*
0.037*
0.000*
0.728

26.303
24.151
9.327
2.193
0.379
10.156

0.000*
0.000*
0.009*
0.334
0.827
0.006*

1.65
6.88

0.200
0.009*

7.424
0.513

0.024*
0.774

19.38
4.39

0.000*
0.036*

1.768
4.407

0.413
0.110

P-Value

P-Value
0.542
0.003*

* p< 0.05
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขา้ งต้น พิจารณาได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ท่ไี ม่รบั รู้เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างที่เดินทางมาครัง้ แรกและส่วนใหญ่พกั ค้างแรก และประสบการณ์และเวลามีความสัมพันธ์กบั ตัวชีว้ ดั
บางประเด็น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวควรนามาประกอบการพิจารณาวางแผนการสื่อสารเพื่อปรับการรับรู้ โดยทา
ปรับกลยุทธ์แนวทางการสื่อสารเจาะจงไปยังกลุ่มนักท่องเทีย่ วทีม่ าเป็ นครัง้ แรกและนักท่องเทีย่ วทีพ่ กั ค้างแรม
ในแหล่งท่องเทีย่ วเป็ นนักท่องเทีย่ วเป้ าหมาย โดยเริม่ จากตัวชีว้ ดั ทีม่ คี วามสาคัญสูงกว่าและมีคุณภาพสูงกว่า
เกณฑ์ก่อนและวางแผนแนวทางสื่อ ความหมายไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่กาหนด เมื่อกลุ่มนี้มจี านวนผูร้ บั รูท้ ่มี าก
ขึน้ สัดส่วนการรับรูก้ จ็ ะสูงขึน้ ตาม

สรุปและอภิ ปรายผล
1. ผลการประเมินศักยภาพอ่าวไร่เลพบว่า อ่าวไร่เลมีศกั ยภาพสูงในการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ทัง้ 3 ประเภท ได้แก่ การท่องเที่ยวเพื่อผจญภัย การท่องเที่ยวธรรมชาติทั ่วไปและการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ที่
คะแนนศัก ยภาพเฉลี่ย 2.72 2.70 และ 2.47 ตามลาดับ (จากคะแนนสูง สุด 3 คะแนน) เป็ นค่าคะแนน
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ศักยภาพระดับสูง โดยศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวขึ้นอยู่กบั คุณภาพของตัวชี้วดั ที่มคี วามสาคัญทัง้ นี้เมื่อ
พิจารณาผลศักยภาพร่วมกับคุณลักษณะทรัพยากรการพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกและการบริการที่เป็ นอยู่
ในปัจจุบนั จะเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวอ่าวไร่เลมีศกั ยภาพเป็ นสะท้อนประเภทการท่องเที่ยวธรรมชาติทั ่วไป
กึ่งผจญภัย ทัง้ นี้การจัดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช กาหนดให้ก ารท่องเที่ยวเป็ นไปเพื่อการอนุ รกั ษ์ การท่องเที่ยวในอ่าวไร่เลจึง ควรเป็ น ประเภท
ธรรมชาติทั ่วไปกึ่งผจญภัยผสานการจัดการเชิงอนุรกั ษ์ ซึ่งหมายความว่าตั วชี้วดั ที่สาคัญของการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศทีส่ ะท้อนคุณลักษณะเชิงอนุรกั ษ์ควรได้รบั การพัฒนาคุณภาพเช่นกัน
2. ผลการศึกษาการรับรูพ้ บว่า กลุ่มตัวอย่างมีสดั ส่วนการรับรูป้ ระเด็นการจัดการทีส่ าคัญของการ
ท่องเทีย่ วเพื่อผจญภัยและการท่องเทีย่ วธรรมชาติทั ่วไปมากกว่าการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เช่น ในการท่องเทีย่ ว
เพื่อผจญภัยตัวชี้วดั ในประเด็น การได้พ่งึ พาตนเอง และ โอกาสในการได้รบั ประสบการณ์ต่นื เต้นท้าทาย
มีการรับรูส้ ูงมาก โดยตัวชี้วดั ที่มกี ารรับรูต้ ่ากว่าเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็ นประเด็นชี้วดั ที่สาคัญของการท่องเที่ยว
เชิง นิเวศมีคุณ ค่ า เชิง อนุ รกั ษ์ จึง พิจ ารณาได้ว่า นัก ท่องเที่ย วรับรู้ถึง ศัก ยภาพอ่า วไร่ เ ลในการเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวประเภทเพื่อการผจญภัยและประเภทธรรมชาติทั ่วไปได้ดกี ว่าประเภทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่ง
อาจเป็ นไปได้ว่าตัวชีว้ ดั ทีม่ กี ารรับรูน้ ้อยส่วนหนึ่งเป็ นประเด็นด้านการบริหารจัดการภายในทีไ่ ม่ได้นาเสนอต่อ
สาธารณะ เช่น การวางแผนและกาหนดนโยบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ความพร้อมของงบประมาณ
เป็ นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จาเนียร (2532) ที่ว่าการรับรูเ้ กิดจากประสบการณ์ท่ไี ด้สมั ผัส ดังนัน้ ใน
ประเด็นการจัดการที่ไม่เปิ ดเผยจึงเป็ นส่วนที่นักท่องเที่ยวไม่รบั รู้ อย่างไรก็ตามในประเด็นการจัดการที่มี
ความสาคัญและมีคุณภาพสูงแต่มกี ารรับรูต้ ่ากว่าเกณฑ์ เช่น การเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ ว การมีส่วนร่วมในการ
ได้รบั ผลประโยชน์ ซึ่งบางส่วนเป็ นประเด็นที่สะท้อนการจัดการเชิงอนุ รกั ษ์ ผู้จดั การแหล่งท่องเที่ยวควร
พิจารณายกระดับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้วยการสร้างให้นักท่องเที่ยวได้รบั ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นดังกล่าวสะท้อนการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติทั ่วไปกึ่งผจญภัยผสานการจัดการเชิงอนุรกั ษ์ เพื่อ
นาไปสู่ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
3. เมื่อนาตัวชี้วดั ที่มกี ารรับรูน้ ้อยทัง้ 12 ประเด็นมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยประสบการณ์
และปัจจัยระยะเวลาทีใ่ ช้ในแหล่งท่องเทีย่ ว พบว่าประสบการณ์ในการมาเยือนสัมพันธ์กบั การรับรู้ 10 จาก 12
ตัว ชี้ว ัด กล่ า วได้ว่ า นั ก ท่ องเที่ย วรับรู้ป ระเด็น ดัง กล่ า วในสัด ส่ วนที่ต่ ากว่ าเกณฑ์เ นื่ อ งจากนั ก ท่ องเที่ยว
ร้อยละ 79.70 มีประสบการณ์ในการมาเยือนอ่าวไร่เลเป็ นครัง้ แรก สอดคล้องกับแนวความคิดของ จาเนียร
(2532) ที่ว่าประสบการณ์เดิมมีผลกับการรับรู้ และเมื่อนาตัวชี้วดั ที่มกี ารรับรูน้ ้อย 12 ประเด็นมาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยระยะเวลาในแหล่งท่องเที่ยว มีเพียง 6 ตัวชี้วดั ที่สมั พันธ์กบั การรับรู้ และ 2 จาก 6
ตัวชี้วดั เป็ นประเด็นที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ดังนัน้ ในการสร้างให้ นักท่องเที่ยวรับรู้ประเด็นการจัดการที่
สาคัญในอ่าวไร่เลมากขึ้นจึงควรวางแผนการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม โดยกาหนดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ครัง้ แรกเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้ าหมายที่จะวางแผนสื่อสารไปถึง ตามที่ พัชนี , วิวฒ
ั นานุกูล, และ ถิรนันท์
(2538) กล่าวถึงคุณภาพการการสื่อสารและการรับรู้ว่าแต่ละบุคคลแสดงความสนใจต่อทุก สิง่ เร้าที่เข้ามา
สัมผัสต่างกัน เลือกที่จะรับรู้เพียงบางส่วนที่สนใจทาให้แต่ละบุคคลมีการรับรู้ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการ
สื่อสารและรับสาร ดัง นัน้ เมื่อทราบกลุ่มเป้ า หมายและทาความเข้าใจลัก ษณะประชากรศาสตร์ข อง กลุ่ ม
ดัง กล่าวจะทาให้ก ารสื่อสารมีประสิทธิภาพขึ้น ดัง เช่นที่ พรศิริ (2555) กล่าวว่า คุณ ลัก ษณะเฉพาะทาง
ประชากรศาสตร์ของบุค คล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึก ษา สัมพันธ์ก ับปั จ จัยที่สมั พันธ์กบั การรับรู้ เช่น
ประสบการณ์ หมายความว่า เด็กกับผูใ้ หญ่ย่อมมีประสบการณ์ทผ่ี ่านมาไม่เหมือนกันและอาจจะตีความสิง่ ที่
รับรูต้ ่างกันเป็ นต้น
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ทัง้ นี้ ในการวางแผนเพิม่ สัดส่วนการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ วควรเริม่ จากประเด็นทีม่ คี ุณภาพดีอยู่แล้ว
และมีความสาคัญอันดับสูงสุดก่อน เช่น ประเด็นการมีส่วนร่วมในการได้รบั ผลประโยชน์ ทัง้ นี้ในประเด็นชี้วดั
อื่นทีส่ ดั ส่วนการรับรูข้ องนักท่องเที่ยวและมีคุณภาพที่เป็ นอยู่ต่า กว่าเกณฑ์ เช่น ความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายของระบบนิเวศ โอกาสในการพบเห็นสัตว์ป่า การจัดการขยะและของเสีย ซึ่งประเด็นเหล่านี่มี
ความสาคัญสะท้อนศักยภาพของการจัดการเชิงอนุรกั ษ์เช่นกัน ผูจ้ ดั การแหล่งท่องเที่ยวควรพัฒนาคุณภาพ
ประเด็นดังกล่าวให้มคี ุณภาพก่อนแล้วจึงสื่อสารข้อมูลประเด็นดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรูข้ องนักท่องเทีย่ ว

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทีม่ ศี กั ยภาพสูงในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลายประเภท
โดยมีเป้ าหมายในการยกระดับการท่องเทีย่ วให้เป็ นการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. การพิจารณากาหนดประเภทการท่องเที่ยวทีส่ นองศักยภาพทีป่ ระเมินได้ในอ่าวไร่เล ควรเป็ นที่
ยอมรับของผูท้ ่เี กี่ยวข้อง โดยแผนการจัดการควรจัดทาร่วมกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียที่ร่วมประเมินคุณภาพอ่าว
ไร่เล เพื่อแต่ละฝ่ ายนาผลการวิจยั ไปพิจารณาจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายร่วมกัน
2. ควรก าหนดให้ติด ตามผลและมีก ารประเมิน คุ ณ ภาพใหม่ จ ากการพัฒ นาการจัดการแหล่ง
ท่องเทีย่ วตามศักยภาพทีก่ าหนดทุกปี เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าและปรับปรุงประเด็นการจัดการทีอ่ าจจะ
มีผลแย่ลง
3. ในการส่งเสริมศักยภาพของแหล่งท่องเทีย่ วให้มคี ุณภาพสูงสุด และ พัฒนาการรับรูใ้ ห้สอดคล้อง
กับศักยภาพทีก่ าหนด นักจัดการควรพิจารณาเพื่อให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ ดังนี้
3.1 ข้อเสนอแนะจากการผลประเมินศักยภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
3.1.1 การจัดทาแผนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอ่าวไร่เลซึ่งมีศกั ยภาพสูงในการพัฒนา
เป็ นการท่องเที่ยวหลายประเภทให้แหล่งท่องเทีย่ วสนองการให้บริการการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติทั ่วไป
กึ่งผจญภัยผสานการจัดการเชิงอนุรกั ษ์ นักจัดการควรพิจารณากาหนดเขตพื้นที่ย่อย (Zoning) โดยจัดสรร
เขตพื้นที่ตามคุณลักษณะฐานทรัพยากรการให้บริการที่เป็ นอยู่และนาข้อมูลลาดับความสาคัญของตัวชีว้ ดั มา
พิจารณาร่วม เช่น บริเวณแนวจุดท่องเที่ยวปี นผา สารวจถ้า เดินป่ า ที่ฐานทรัพยากรเอื้อให้นักท่องเที่ยวมี
โอกาสได้รบั ความตื่นเต้นท้าทายและพึง่ พาตนเอง กาหนดให้เป็ นเขตพื้นทีป่ ระเภทการท่องเทีย่ วเพื่อผจญภัย
บริเวณพื้นที่ท่มี สี งิ่ อานวยความสะดวกเพียงพอ คุณภาพการบริการพร้อม สภาพแวดล้อมสวยงามเป็ นเขต
พื้นที่การท่องเที่ยวธรรมชาติทั ่วไปและวางแผนพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับลาดับความสาคัญ ทัง้ นี้ในแต่
ละเขตพื้นที่ย่อยควรมีก ารวางแผนสื่อความหมายเพื่อสื่อสารให้นักท่องเที่ยวรับทราบถึง ข้อมูล แนวทาง
ปฏิบตั ิ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประเภทการท่องเที่ยวที่กาหนดในเขตดังกล่าวและเพื่อไม่ให้ นักท่องเที่ยว
เกิดความสับสน เนื่องจากในแหล่งท่องเที่ยวอ่าวไร่เลจะมีเขตพื้นที่ให้บริการทัง้ เพื่อประเภทการท่องเที่ยว
ธรรมชาติทั ่วไปและประเภทการท่องเที่ยวเพื่อผจญภัย ประเภทการท่องเที่ยวที่ต่างกันอาจจะมีกฎระเบียบ
และแนวทางปฏิบตั ทิ ต่ี ่างกัน
3.1.2 การยกระดับแหล่งท่ องเที่ยวโดยรวมให้มกี ารจัดการเชิงอนุ รกั ษ์ นักจัดการควร
พิจารณาผลคุณภาพตัวชี้วดั ที่มคี ุณค่าเชิงอนุ รกั ษ์ซ่งึ ผลที่ได้จากงานวิจยั นี้การจัดการเชิงอนุรกั ษ์ยงั ด้อยอยู่
ดัง นัน้ การยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อผจญภัยและการท่องเที่ยวธรรมชาติทั ่วไปให้เป็ นการท่องเที่ยวเชิง
อนุรกั ษ์จงึ ควรพัฒนาคุณภาพตัวชี้วดั ที่สาคัญที่ดา้ นการอนุรกั ษ์ เช่น การจัดการขยะและของเสีย การจัดการ
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น้ าเสียความสมบูรณ์แ ละความหลากหลายของระบบนิเวศ ให้มคี ุณภาพสูงเพื่อเสริมคุณ ลัก ษณะด้า นการ
อนุรกั ษ์ในประเภทการท่องเทีย่ วทีก่ าหนด
3.2 ข้อเสนอแนะจากผลการรับรูศ้ กั ยภาพแหล่งท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ ว
3.2.1 ตัวชี้วดั ที่มสี ดั ส่วนรับรู้ต่ากว่าเกณฑ์ ประกอบไปด้วยกลุ่มตัวชี้วดั ที่มคี ุณภาพสูง
และตัวชี้วดั ที่มีคุณ ภาพต่ า กว่า เกณฑ์ นัก จัด การควรพัฒนาการรับรู้ของนัก ท่องเที่ยวในกลุ่มตัวชี้ว ัด ที่มี
คุณภาพสูงก่อนโดยพิจารณาลาดับความสาคัญของตัวชีว้ ดั ประกอบการเลือกตัวชีว้ ดั ทีจ่ ะนามาพัฒนาการรับรู้
สร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รบั เช่น การมีส่วนร่วมในการได้รบั ผลประโยชน์ ในตัวชี้วดั ที่มคี ุณภาพ
ต่ากว่าเกณฑ์ควรพัฒนาคุณภาพการจัดการที่สะท้อนประเด็นดังกล่าวก่อนการสร้างการรับรูเ้ พื่อป้ องกันไม่ให้
นักท่องเทีย่ วรับรูป้ ระเด็นการจัดการทีต่ ่ากว่าเกณฑ์
3.2.2 การพัฒนารับรู้ควรสื่อสารด้วยหลักการสื่อความหมายธรรมชาติ ซึ่งเป็ นวิธีการ
อธิบาย การแปลความ การสร้า งให้เกิด ความเข้า ใจธรรมชาติ เข้าใจความหมายและความสัม พัน ธ์ข อง
ธรรมชาติเชิงวิทยาศาสตร์จากข้อเท็จจริง เพื่อสร้างคุณค่าระหว่างการท่องเที่ยวและประกอบกิจกรรม เพื่อให้
นั ก ท่ อ งเที่ย วทราบถึง เป้ า ประสงค์ข องการจัด การพื้น ที่ธ รรมชาติใ นอุ ทยานแห่ ง ชาติแ ละโน้ มน้ า วใจให้
นักท่องเทีย่ วเกิดความรู้ ตระหนักในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร ปรับระดับการรับรูข้ องนักท่องเที่ยวจากการได้รบั
ประสบการณ์เมื่อจานวนผูร้ บั รูท้ ม่ี ากขึน้ สัดส่วนการรับรูก้ จ็ ะสูงขึน้ ตาม มีขอ้ เสนอแนะในการจัดการ เช่น การจัด
นิทรรศการสื่อความหมายธรรมชาติ จัดบอร์ดสื่อความหมาย หรือ สร้างกิจกรรมมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์
3.2.3 พิจารณาข้อมูลประชากรศาสตร์ในเชิงลึกของกลุ่มนักท่องเทีย่ วทีไ่ ม่รบั รู้ เพื่อนามา
ปรับกลยุทธ์การสื่อสาร โดยกาหนดให้กลุ่มดังกล่าวเป็ นผู้รบั สารเป้ าหมาย ทัง้ นี้เนื่องจากกลุ่มคนเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสารต่างกันตามความสนใจ การทาความเข้าใจกลุ่มผูร้ บั สารทาให้สามารถออกแบบกลยุทธวิธกี าร
สื่อสารให้ตรงกับพฤติกรรมการรับรูส้ ารเป้ าหมาย จากงานวิจ ัยนักท่องเที่ยวที่ไม่รบั รูส้ ่วนใหญ่เดินทางมาครัง้
แรกและเดินทางมาพัก ค้า งแรม เดินทางมากับกลุ่มเพื่อน 3-5 คน โดยกลุ่มนี้มีอายุเฉลี่ยประมาณ 35 ปี
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มอี าชีพอิสระ ตัดสินใจมาท่องเที่ยวจากข้อมูลในอินเตอร์เนท ชอบเดิน
เล่นพัก ผ่อ น ถ่า ยภาพ ซึ่ง เมื่อเทียบอายุเ ป็ นกลุ่ม ประชากรกลุ่ม มิล เลนเนี ยม มีพฤติก รรมในการพึ่ง พา
เทคโนโลยี เน้นการเข้าถึงอินเตอร์เนท และนิยมอาศัยโลกออนไลน์ในการรับรูข้ า่ วสารหรือเชื่อมต่อสังคม กล
ยุทธในการสื่อความหมายควรนาวิธกี ารที่มคี วามเชื่อมโยงกับพฤติกรรมกลุ่มผูร้ บั สารเป้ าหมายกลุ่มนี้ เช่น มี
การจัดนิทรรศการสื่อความหมายตามเส้นทางท่องเที่ยวโดยให้ความความรูร้ ายละเอียดเพิม่ เติมใน QR code
หรือ จัด Virtual Tour, จัดให้มจี ุดถ่ายภาพสื่อความหมายและบอกต่อ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพและ
โพสแชร์ในโลกออกไลน์, จัดกิจกรรมอนุรกั ษ์โดยความร่วมมือกับภาคธุรกิจโรงแรมทีพ่ กั
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