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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา และเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 300 คน เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบว่า  นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา มากกว่า 5 
ครั้ง วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ แช่น้ าพุร้อน ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง 
ส่วนใหญ่มาเที่ยวแบบไปเช้า-กลับเย็น ส าหรับผู้ที่พักค้างคืนส่วนใหญ่พักที่โรงแรม การบริการที่
ต้องการให้ส่งเสริมมากที่สุดได้แก่กิจกรรมชมธรรมชาติ สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ การสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอ าเภอ 
เบตง จังหวัดยะลา อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.06)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการท่องเที่ยว  
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.11) เรื่องที่อยู่ระดับมากที่สุดได้แก่ 
การเที่ยวชมทะเลหมอก ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว และการแช่น้ าพุร้อน ด้านการบริการ  กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.92) เรื่องที่อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ 
เรื่อง สถานที่พัก คือ โรงแรม ด้านการประชาสัมพันธ์  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 3.94) นักท่องเที่ยวพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกเรื่องเรียงตามล าดับ ดังนี้  มีเจ้าหน้าที่
คอยให้ข้อมูลตามสถานที่ท่องเที่ยว มีการให้ข้อมูลความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม และมีเอกสาร
แจ้งรายละเอียดข้อมูลสถานที่หรือป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน  ด้านความปลอดภัย  กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.15) นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทุกเรื่องเรียงตามล าดับ ดังนี้ ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว และด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.21) เรื่องที่อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ การให้ความต้อนรับอย่างมี
น้ าใจ และการขายสินค้าพ้ืนเมืองหรือสินค้า OTOP  
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research was to study the behavior of Thai tourists visiting 
ecotourism in Betong District, Yala Province and to study the level of satisfaction of 
Thai tourists towards ecotourism in Betong District, Yala Province. This research is a 
survey research. The samples were 300 Thai tourists. Research tools include 
questionnaires. The statistics used in the research were frequency, percentage and 
standard deviation. 
 The research found that most tourists have visited more than 5 times in Betong 
district, Yala. The purpose of the trip is to soak in hot springs. Use a personal car to 
travel. Mostly for morning trips - return trip in the evening. For most overnight stays at 
the hotel. The services required to promote the highest activity nature. The media that 
influences decision-making are internet queries. Visitors overall satisfaction with 
ecotourism in Betong District, Yala Province were at a high level ( x  = 4 . 0 6 )  When 
considering each item, it was found that. Travel, The sample was satisfied at a high 
level ( x  = 4.11) The subject matter at the most level is sightseeing mist, visit the winter 
flower garden and infusion of hot springs. Service, The sample was satisfied at a high 
level ( x  = 3.92) The subject matter at the most level is accommodation is hotel. Public 
relations, The sample was satisfied at a high level ( x  = 3.94). Tourists are satisfied at 
every level in the following order there are staff to provide tourist information. 
Providing appropriate information and knowledge on tourism and there are documents 
detailing the place information or signposts for tourist attractions. Security, The sample 
was satisfied at a high level ( x   = 4.15) Tourists are satisfied at every level in the 
following order Safety to life and property, safety area and the cooperation of local 
people. The samples were satisfied overall at the highest level ( x  = 4.21) The subject 
matter at the most level is providing gracious hospitality and the sale of native 
products or OTOP products.  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทส าคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมากเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคัญน ามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ 
การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วนส าคัญในการ
พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานของการคมนาคมขนส่งรวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบ
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถช่วยให้
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอ่ืนๆ (แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
พ.ศ. 2555-2559)ปัจจุบันการท่องเที่ยงเชิงนิเวศได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวภายใน      
ประเทศและต่างประเทศ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วทุกภูมิภาคของโลก และคาดหมายว่าจะยัง
เติบโตต่อไปในอนาคต สิ่งส าคัญท่ีจ าเป็นต้องมีควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว คือ การบริการด้านต่างๆ 
ให้แก่นักท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมและคุณลักษณะ
ที่ดีไปพร้อมๆกัน ได้แก่ การบริการด้านที่พัก การบริการด้านอาหาร การบริการน าเที่ยว การบริการ
ด้านสินค้าของชุมชน เป็นต้น (สุรเชษฐ์  บุญพงษ์มณี,2549:1) 
 เมืองเบตงจังหวัดยะลาเป็นอ าเภอชายแดนใต้สุดของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่
สวยงามจึงท าให้อ าเภอเบตงเป็นอ าเภอที่มีนักท่องเที่ยวจากในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้านมา
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ตัวเมืองตั้งอยู่ในเขตที่โอบล้อมด้วยทิวเขาสูงอากาศเย็นสบาย สามารถปลูก
ดอกไม้ได้ทั้งปี "จนได้ชื่อว่าเมืองในหมอก ดอกไม้งาม" มีนกนางแอ่นเป็นสัญลักษณ์ของเมือง มีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอยู่หลายแห่ง โดยสามารถ
แบ่งแหล่งท่องเที่ยวได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มแรก กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวบริเวณนอกเมือง ซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม และกลุ่มสอง กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวใน
บริเวณเมืองเบตง อ าเภอเบตงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากมาย เช่น บ่อน้ าร้อนเบตง น้ าตกอินทรศร 
น้ าตกละอองรุ้ง อุโมงค์ปิยมิตร สวนดอกไม้เมืองหนาว ทะเลหมอกที่เขาไมโครเวฟ ป่าบาลา-ฮาลา 
เป็นต้น  ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคม  
- กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
 ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาเท่ียวชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นจ านวนมาก แต่ยังมีปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว เช่น 
ด้านการบริการและการคมนาคมไม่สะดวกเท่าท่ีควร จึงอาจส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวในอ าเภอเบตง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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2 วัตถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวเชิงนิเวศ ในอ าเภอเบตง จังหวัด  

ยะลา 
2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอ    

เบตง จังหวัดยะลา 

3 ขอบเขตกำรวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอ าเภอเบตง 

จังหวัดยะลา จ านวน 300 คน 
2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 – 15 มกราคม  2560 

เป็นระยะเวลา 2 เดือน  
 3. ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครอบคลุม 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยว   

ด้านการบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ด้านความปลอดภัย และความร่วมมือของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

 4. ตัวแปรอิสระ  ข้อมูลทั่วไป  พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
                 ตัวแปรตาม ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบพฤติกรรม ความพึงพอใจ และปัญหาของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ ในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 2. ท าให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 3. สามารถน าผลข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ไปจัดท าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 4. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

5 นิยมศัพท์เฉพำะ 
 1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ โดยมีการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องและให้ชุมชนท้องถิ่น การ
สร้างจิตส านึกให้ทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

 2. นักท่องเที่ยว หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา 

 3. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว หมายถึง จ านวนครั้งของการมาเที่ยว จุดประสงค์ในการมา
เที่ยวกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม และการพักค้าง 

 4. ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือทัศนคติทางด้านบวกของบุคคลที่มี
ต่อการท่องเที่ยวในด้านแหล่งท่องเที่ยว การบริการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความ
ปลอดภัย และ ความร่วมมือของประชานในท้องถิ่น ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามมาตร
ประมาณค่า 5  ระดับได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด      



3 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบความคิด และแนวทางส าหรับการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
2. ความหมายและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
3. พฤติกรรมการท่องเที่ยว และปัจจัยที่ท าให้เกิดการท่องเที่ยว 
4. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
6. กรอบแนวคิดการวิจัย  

1 ข้อมูลทั่วไปของสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
เดิมพ้ืนที่อ าเภอเบตง ขึ้นอยู่กับเมืองรามัน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 หัวเมืองของมณฑลปัตตานี ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2411 ได้ตั้งขึ้นเป็นอ าเภอ ชื่อว่า "อ าเภอยะรม" (ตั้งอยู่บ้านฮางุส ม.1 ต.เบตง) แบ่งการ
ปกครองออกเป็น 6 ต าบล คือ ต าบลเบตง ต าบลยะรม ต าบลอิต า ต าบลกกรเน ต าบลบากลน ต าบล
เซะ หรือ กกร๊ะต่อมาในปี พ.ศ. 2442 จากผลการปักปันแดน ระหว่างไทย-มาลายาอาณานิคม ของ
อังกฤษเป็นเหตุให้ ต าบลอิต า ต าบลกกรเน ต าบลบากลน ต าบลเซะ หรือ กกร๊ะ รวม 4 ต าบล ถูกตัด
ออกจากต าบลยะรม     (เบตง) ไปรวมกับรัฐเปรัก มาเลเซีย อ าเภอยะรม (เบตง) ไปรวมกับรัฐเป
รัก มาเลเซีย อ าเภอยะรม (เบตง) จึงเหลือการปกครองอยู่เพียง 2 ต าบล คือ ต าบลเบตง ต่อมาได้มี
การจัดตั้ง ต าบลอัยเยอร์เวง และ ต าบล ฮาลา จากหลักฐานปรากฏว่า มีต าบลอัยเยอร์เวง ในปี พ.ศ. 
2462 และมีต าบลฮาลา ในปี พ.ศ. 2486 ต่อมาอีก 21 ปี ในปี พ.ศ. 2473 สมัยที่พระพิชิตบัญชาการ
เป็นนายอ าเภอ ได้ย้ายที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอจากบ้านฮางุส หมู่ 1 ต าบลเบตง มาตั้งอยู่ที่ บ้านก าปง
มัสยิด หมู่ 6 ต าบลเบตง พร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อจาก "อ าเภอยะรม" เป็น "อ าเภอเบตง" ซึ่งเป็นภาษา
มลายู ซึ่งแปลความหมายว่า "ไม้ไผ่" (ที่ว่าการอ าเภอหลังเก่า ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเบ
ตงปัจจุบัน) และในปี พ.ศ. 2481 ได้ตั้งต าบลตาเนาะแมเราะ ปี พ.ศ. 2482 ได้ยุบต าบลฮาลาไปรวม
กับ ต าบลอัยเยอร์เวง รวมทั้งได้ประกาศตั้งเทศบาลต าบลเบตง กดยครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเบตงทั้งหมด 
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2527 กระทรวงมหาดไทย ประกาศตั้งต าบลธารน้ าทิพย์ ท าให้
อ าเภอเบตงมีการปกครอง รวม 5 ต าบล คือ ต าบลยะรม ต าบลอัยเยอร์เวง ต าบลตาเนาะแมเราะ 
ต าบลธารน้ าทิพย์ และอีกหนึ่งเทศบาล คือ เทศบาลต าบลเบตงต่อมาได้ย้ายที่ตั้งที่ว่าการอ าเภออีก
ครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 มาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน กดยมีฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานเปิดอาคารหลังใหม่ 

สถานที่ท่องเที่ยว 
อ าเภอเบตงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และ

วัฒนธรรมอยู่หลายแห่ง กดยสามารถแบ่งแหล่งท่องเที่ยวได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มแรก กลุ่มแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณนอกเมือง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม และ

https://www.gotoknow.org/wiki/%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%B7%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%99
https://www.gotoknow.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9E.%C3%A0%C2%B8%C2%A8._2411
https://www.gotoknow.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9E.%C3%A0%C2%B8%C2%A8._2442
https://www.gotoknow.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit
https://www.gotoknow.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit
https://www.gotoknow.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit
https://www.gotoknow.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%B3%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%A5
https://www.gotoknow.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9E.%C3%A0%C2%B8%C2%A8._2462
https://www.gotoknow.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9E.%C3%A0%C2%B8%C2%A8._2462
https://www.gotoknow.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9E.%C3%A0%C2%B8%C2%A8._2486
https://www.gotoknow.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9E.%C3%A0%C2%B8%C2%A8._2473
https://www.gotoknow.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9E.%C3%A0%C2%B8%C2%A8._2481
https://www.gotoknow.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9E.%C3%A0%C2%B8%C2%A8._2482
https://www.gotoknow.org/wiki/18_%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%99
https://www.gotoknow.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9E.%C3%A0%C2%B8%C2%A8._2527
https://www.gotoknow.org/wiki/16_%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%A0%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%98%C3%A0%C2%B9%C2%8C
https://www.gotoknow.org/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9E.%C3%A0%C2%B8%C2%A8._2528
https://www.gotoknow.org/wiki/%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%9B%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A1_%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%93%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B9%C2%8C
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กลุ่มสอง กลุ่มแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวในบริเวณเมืองเบตง แหล่งท่องเที่ยว
บริเวณนอกเมือง 

บ่อน  าร้อนเบตง  

เป็นบ่อน้ าร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความร้อนของน้ าสามารถต้มไข่ให้สุกได้
ภายในเวลา 7 นาที ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาอาบน้ าแร่ เพราะเชื่อกันว่าท า
ให้สุขภาพดี และรักษากรคบางอย่างได้ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้สร้างรีสอร์ทไว้
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย 

น  าตกอินทรศร  

เป็นน้ าตกขนาดเล็กที่เกิดจากภูเขารอบ ๆ มีแอ่งน้ าส าหรับลงเล่นน้ าท่ามกลางป่า
เขียวขจีกดยรอบ มีลักษณะร่มรื่น และสามารถว่ายน้ าเล่นและพักผ่อนได้เป็นอย่างดี อยู่ถัดจากบ่อน้ า
ร้อนเบตงไปทางหมู่บ้าน ปิยะมิตร 1 ประมาณ 3.7 กิกลเมตร 

อุโมงค์ปิยะมิตร  
ตั้งอยู่หมู่ 2 บ้านปิยะมิตร 1 ต าบลตะเนาะแมเราะ เป็นอุกมงค์ดินซึ่งอดีตขบวนการ

กจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.) สร้างขึ้น บนเนินเขาในป่าทึบ ส าหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทาง
การเมือง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง อุกมงค์มีลักษณะคด
เคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิกลเมตร ลึก 50-60 ฟุต และมีทางออก 6 ทาง ใช้เวลาขุด 3 
เดือน เพ่ือเป็นที่หลบภัยทางอากาศ และสะสมเสบียง 

สวนดอกไม้เมืองหนาว  

อยู่ในบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 ซึ่งห่างจากหมู่บ้านปิยะมิตร 1 ประมาณ 9 กิเมตร 
เป็นกครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กดยมีพ้ืนที่ตั้งอยู่บน
เขา มีอากาศเย็นสบาย มีแปลงทดลองปลูกไม้ดอกหลายประเภท เช่น ดอกฮอลีฮ้อค ดอกแอสเตอร์ 
ซึ่งมีสีสันสวยงาม ปัจจุบันทางกครงการมีบ้านพักไว้ให้บริการส าหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10  
ภายในหมู่บ้านมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ สร้างขึ้นเพ่ือ

จัดเก็บรวบรวมวัสดุสิ่งของที่อดีตขบวนการกจรคอมมิวนิสต์มาลายาใช้ในอดีต และรวบรวมประวัติ
ความเป็นมาของการก่อตั้ง จคม. ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา นอกจากนี้ยังมีต้นไม้ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ 
(ต้นสมพงษ์) อีกด้วย 

ทะเลหมอกที่เขาไมโครเวฟ  
จุดชมทิวทัศน์เขาไมกครเวฟมีทะเลหมอกให้ชมทุกเช้า มีเส้นทางเป็นถนนลาดยาง 

ใกล้ถนนสาย 410 บริเวณ กม.33 ทางเข้าหมู่บ้านธารมะลิ ต าบลอัยเยอร์เวง 
น  าตกละอองรุ้ง  

น้ าตกที่เป็นที่รู้จักกันดีของ ชาวไทยและต่างประเทศมากว่า 20 ปี ปัจจุบันได้รับการ
พัฒนาและดูแลกดยอุทยานแห่งชาติบางลาง ตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่าง ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง 
กับ ค าบลแม่หวาด อ าเภอธารกต จังหวัดยะลา 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
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น  าตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9  
ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของต าบลอัยเยอร์เวง เพราะมีธรรมชาติที่

สวยงาม ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงสาย 410 ยะลา-เบตง บริเวณ กิกลเมตรที่ 33 บ้าน กม.32ส าหรับชั้น
ที่ 1,2และ ส่วนชั้นที่ 4 และ5 อยู่ในเขต ม.5บ้านวังใหม่ 5 ปัจจุบันได้รับการพัฒนาจนสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ 

ป่าบาลา-ฮาลา  
เป็นป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพ มีสัตว์ป่าหายากหลากชนิด สามารถพัฒนา

เป็นแหล่งทัศนศึกษาและเข้าค่ายพักแรม ค่ายกิจกรรมเยาวชนได้ มีห้องพักค้างแรมส าหรับบริการ
นักท่องเที่ยว ปัจจุบันด าเนินการกดยกองร้อย ตชด.ที่ 445 และในอนาคต จังหวัดยะลามีแนวทาง
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีมาตรฐานแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ "แอมะ
ซอนแห่งอาเซียน" 
แหล่งท่องเที่ยวบริเวณในเมือง 

เมืองเบตง  
บริเวณเมืองเบตงมีตัวอาคารบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ควรค่าแก่

การอนุรักษ์ ที่ตั้งของเมืองเบตงตั้งอยู่กลางหุบเขาจึงท าให้มีอากาศดี มีหมอกในยามเช้า และจุดที่
น่าสนใจในยามเย็นคือ ฝูงนกนางแอ่นนับหมื่นตัวที่อพยพมาจากไซบีเรีย เกาะอยู่ตามอาคารบ้านเรือน 
และบนสายไฟฟ้าใจกลางเมือง 

หอนาฬิกาเมืองเบตง  

หอนาฬิกาเป็นสิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ท่ีอยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมายาวนาน เปรียบเป็น
สัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง ท าการก่อสร้างด้วยหินอ่อน ในยามเย็นจะเห็นฝูงนกนางแอ่น
นับหมื่นตัวมาเกาะอยู่รอบ ๆ สายไฟบริเวณหอนาฬิกาจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์คู่หอนาฬิกา 

ตู้ไปรษณีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

นายสงวน จิรจินดา นายกเทศมนตรี เทศบาลเบตงคนแรก และเป็นอดีตนาย
ไปรษณีย์กทรเลข ได้เห็นว่าอ าเภอเบตงอยู่ห่างไกล มีการติดต่อสื่อสารใด ๆ ไม่ได้เลยนอกจากทาง
จดหมาย เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเบตงจึงได้สร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นในปี 2467 กดยได้สร้างขึ้นที่
บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง ปัจจุบันมีการสร้างตู้ใบใหม่ที่มีขนาดใหญ่เป็น 3.5 เท่าใน
บริเวณศาลาประชาคม ถือเป็นตู้ไปรษณีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลกในปัจจุบัน ตู้ทั้งสองใบสามารถใช้
ส่งจดหมายได ้

อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  
อุกมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีความยาวตลอดอุกมงค์ ได้

เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 อ าเภอเบตงได้ก่อสร้างอุกมงค์แห่งนี้ขึ้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในการขนส่งระหว่างชุมชนเมืองในปัจจุบันกับชุมชนเมืองใหม่ ซึ่งภายในอุกมงค์มีการติดไฟ
สวยงาม 

วัดพุทธาธิวาส  
วัดพุทธาธิวาสตั้งอยู่ ใจกลางเมืองเบตง มีบรรยากาศร่มรื่นทัศนียภาพงดงาม

ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความกดดเด่นเป็นสง่า ประกอบไปด้วยพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%87
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ธรรมประกาศ กดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขาภายในพระมหาธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และ
พระพุทธธรรมกายมงคลประยูรเกศานนท์สุพิธาน เป็นองค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ มีหน้าตัก
กว้าง 9.99 ม. สูง 14.29 ม. และมีน้ าหนักประมาณ 40 ตัน ซึ่งชาวอ าเภอเบตงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์
เพ่ือสร้างข้ึนเป็นปูชนียสถานที่ส าคัญ 

มัสยิดกลางเบตง  

มัสยิดกลางเบตงได้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเบตง เป็นศูนย์รวมของพ่ีน้องชาว
มุสลิมเบตง 

วัดกวนอิม  

เป็นสถานที่ตั้งศาลเจ้าอันเป็นที่ประดิษฐานของเทพส าคัญ ๆ หลายองค์ อาทิ เจ้าแม่
กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้าตี้ หว่ากก่วเซียนชื่อ ขงจื้อ เป็นต้น และยัง
มีสถาปัตยกรรมของเจดีย์ 7 ชั้น วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2508 จากภายใน
บริเวณวัดซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเบตงได้อีกด้วย 

อาคารมูลนิธิอ าเภอเบตง  
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2505 ประกอบด้วย อาคาร 2 หลัง หลังแรกเป็นกครงสร้างแบบ

ศาลเจ้าจีน ภายในห้องกถงใช้เป็นสถานที่ตั้งพระบูชาของจีน ฝาผนังมีภาพวาดเทพนิยายจีนวิจิตร
งดงาม บรรยากาศเข้มขลัง ส่วนอีกอาคารหนึ่งเป็นห้องกถงขนาดใหญ่ส าหรับประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมูลนิธิ ฝาผนังภายในมีจิตรกรรมเรื่องราวของนรก สวรรค์ และเรื่องราวเชิงวรรณกรรม และ
แนวคิดตามปรัชญาจีน 

สวนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตง (สวนสุดสยาม)  

สวนสาธารณะแห่งนี้มีพ้ืนที่ประมาณ 120 ไร่ ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองเบตง เป็น
จุดชมทัศนียภาพมุมกว้างของเมืองเบตง ภายในสวนร่มรื่นไปด้วยไม้ยืนต้นไม้ดอกนานาพันธุ์ มี
พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง มีสวนสุขภาพ มีสนามกีฬาประจ าอ าเภอ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเบตง 

บริเวณด่านพรมแดน  

บริเวณด่านพรมแดนมีป้าย “ใต้สุดสยาม” ซึ่งเป็นแลนมาร์คแห่งหนึ่งของอ าเภอเบ
ตง และนอกจากนี้ยังมีก าแพงกั้นระหว่างไทย - มาเลเซียซึ่งเป็นก าแพงปูนมีความสูงประมาณ 2 - 3 
เมตร เลียบถนนชายแดนไทย – มาเลเซียซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความสวยงามเส้นทางหนึ่ง 

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  
ก่อสร้างเนื่องในกอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 

พ.ศ. 2547 เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าดิบชื้น (บาลา-ฮาลา) เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่บน
พ้ืนที่กว่า 25 ไร่ บนเนินเขา มีวัตถุประสงค์ส าคัญในการก่อสร้างเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนสามารถสัมผัส
ถึงเรื่องราว และข้อมูลที่น่าสนใจของผืนป่าบาลา-ฮาลา เพ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวสองกลุ่มที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจกดย
อยู่บริเวณต าบลอัยเยอร์เวง และบางส่วนอยู่ในอ าเภอธารกตตามเส้นทางหลวงหมายเลข 410 ยะลา – 
เบตง เช่น เขื่อนบางลาง, ป่าบาลา - ฮาลา, หมู่บ้านซาไก, น้ าตกละอองรุ้ง, บ่อน้ าร้อนนากอ, น้ าตกวัน
วิสาข์ เป็นต้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87


7 
 

2 ความหมายและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   2.1 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
  Ecotourism เป็นค าที่เกิดใหม่ในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กดยน า 2 ค ามา
รวมกัน ได้แก่ Eco และ Tourism ค าว่า Eco แปลตามรูปศัพท์ว่า บ้านหรือที่อยู่อาศัย ส่วน Tourism 
แปลว่า การท่องเที่ยว Ecotourism จึงแปลว่าการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หมายความถึงการ
ท่องเที่ยวที่เน้นในด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ ส่วน 
ค าว่า นิเวศ ซึ่งเป็นค าภาษาสันสกฤตที่น ามาใช้ในภาษาไทย แปลว่า บ้านหรือท่ีอยู่อาศัยเช่นกัน ฉะนั้น 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นศัพท์บัญญัติที่มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมเพ่ือขยาย
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน,2525) 
  การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศเป็นเพียงรูปแบบหนึ่ งของการท่องเที่ยวแบบยั่ งยืน 
(Sustainable Tourism) ที่มีลักษณะพิเศษเป็นของตนเอง และแตกต่างไปจากแหล่งท่องเที่ยวใน
รูปแบบอื่น สรุปได้ดังนี้ (สมชัย  เบญจชย,2548) 
  1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวที่อาศัยธรรมชาติเป็นฐาน (Nature 
Based Tourism)เช่น แหล่งท่องเที่ยวประเภทอุทยาน วนอุทยาน เกาะแก่ง และชายทะเล เป็นต้น 
แต่อาจหมายรวมถึง ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นหากสิ่งเหล่านี้ปรากฏ
อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศธรรมชาติ   
  2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
น้อยหรือต่ า หรือไม่มีผลกระทบต่อวิถีทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นจนท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ เพราะฉะนั้นการป้องกันและควบคุมผลกระทบอันเกิดจากการท่องเที่ยว จึง
เป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการ เช่น ไม่เน้นปริมาณนักท่องเที่ยวไม่สนับสนุนให้มีการพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกเกินความจ าเป็นเน้นธรรมชาติและองค์ประกอบของธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดเป็นต้น 
  3. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดกอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส 
เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติและองค์ประกอบธรรมชาติ (รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถี
ชีวิตของคนท้องถิ่น) ตลอดจนผลกระทบของมนุษย์มีต่อระบบนิเวศ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก เพราะฉะนั้นการจัดระบบบริการข้อมูลและการสื่อความหมายธรรมชาติ 
รวมทั้งการเพ่ิมพูนศักยภาพของมัคคุเทศก์จึงเป็นเรื่องส าคัญล าดับต้น 
  4. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการท่อเที่ยวที่สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามี
บทบาทในการคิด (วางแผน) การท า (ปฏิบัติหรือด าเนินการ) และการติดตามตรวจสอบประเมินผล
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องส่วนอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมได้รับผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือ
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นด้วยความเหมาะสม เป็นธรรม   

องค์กรและนักวิชาการในประเทศไทยได้มีการสรุปความหมายของการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศไว้ กดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2539) ให้ค านิยามว่า การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งใดแห่งหนึ่งกดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพธรรมชาติ 
สภาพสังคม วัฒนธรรม และชีวิตของคนในท้องถิ่น บนพ้ืนฐานความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบ
นิเวศ และบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) ให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่อง เที่ยว
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ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ กดยมีการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องและให้ชุมชนท้องถิ่น การสร้างจิตส านึก 
ให้ทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการในต่างประเทศอีกจ านวนมากที่ได้ให้ค าจ ากัดความ และ
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ Ceballos Lascurain (1991) 
ได้อธิบายถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
ไปยังแหล่งธรรมชาติ กดยไม่ได้เกิดการท าลายหรือท าความเสียหายแก่ธรรมชาติ แต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ชื่นชม ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทาง
วัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติเหล่านั้น Elizabeth Boo (1991) ได้อธิบายถึงการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศว่า เป็นการท่องเที่ยวแบบอิงธรรมชาติ ที่เอ้ือประกยชน์ต่อการอนุรักษ์ อันเนื่องมาจากการมี
เงินทุนส าหรับการปกป้องดูแลรักษาพ้ืนที่ และมีการสร้างงานให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น พร้อมทั้งให้
การศึกษาและสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม The Ecotourism Society (1991) ได้อธิบายถึงการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ว่า เป็นการเดินทางไปเยือนธรรมชาติ กดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือการเรียนรู้ถึง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือท าลายคุณค่าของ
ระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างกอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เกิดประกยชน์ต่อประชาชนท้องถิ่น Western (1993) ได้ปรับปรุงค าจ ากัดความการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
จากค าจ ากัดความของ The Ecotourism Society ให้สั้นและกะทัดรัด แต่มีความหมายสมบูรณ์มาก
ขึ้น กดยกล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อแหล่งธรรมชาติ
ซึ่งมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นดีขึ้น The Common 
Wealth Department of Tourism (1994) ได้ให้ค าจ ากัดความการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ว่า เป็นการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่ครอบคลุมถึงสาระด้านการศึกษา การเข้าใจธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการ
จัดการเพ่ือรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืน ค าว่า ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมยังคลุมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นด้วย ส่วนค าว่าการรักษาระบบนิเวศให้ยั่งยืนนั้น หมายถึง การปันผลประกยชน์ต่างๆ กลับสู่
ชุมชนท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ Ralph Buckley (1995) ได้ให้ค านิยามสั้นๆว่า การ
ท่องเที่ยวที่อาศัยผลิตทางธรรมชาติ การจัดการที่ยั่งยืนและองค์ประกอบทางการศึกษา ซึ่งมีส่วน
ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ Costas Christ (2002) ได้ให้ความหมายว่าเป็นการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ธรรมชาติ
พร้อมกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วย และช่วยสร้างสวัสดิการให้ชุมชนท้องถิ่นและยั งได้กล่าวอีกว่า 
นักท่องเที่ยวสับสนค าว่าท่องเที่ยวธรรมชาติกับค าว่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งไม่เหมือนกัน เพราะการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้อง
ใช้ธรรมชาติ และปฏิบัติต่อสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน และยังต้องบริจาคเงินช่วยเหลือเพ่ือเป็นทุนในการ
อนุรักษ์รวมทั้งเพ่ือให้คนในชุมชนมีฐานะดีขึ้น และองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Environment Programme – UNEP)  สมาคมการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ (Ecotourism 
Society) และองค์การการท่องเที่ยวกลก (World Tourism Organization) ให้ค านิยามว่าเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีเป็นการรบกวนลักษณะทางธรรมชาติ มุ่งหวังในด้านการศึกษา มีความพอใจต่อ
ทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ตามธรรมชาติ มีความเข้าใจต่อวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ กดยไม่เป็นการรบกวนต่อระบบนิเวศในขณะเดียวกันก็สร้างกอกาสทาง
เศรษฐกิจที่จะท าให้เกิดการอนุรักษ์ต่อทรัพยากรของประชากรในท้องถิ่น  
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 2.2 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2544) ได้กล่าวถึง หลักที่ส าคัญของการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ประกอบด้วย องค์ประกอบดังนี้ 
  1. องค์ประกอบด้านพ้ืนที่ เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมทั้งแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ
นิเวศ (Eco – system) ในพ้ืนที่นั้นๆ 
  2.  องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่อง เที่ ยวที่มีความรับ ผิดชอบ 
(Responsible Travel) กดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืน
ครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันการเกิดมลพิษและมลภาวะ 
รวมไปถึงการควบคุมอย่างมีขอบเขต จึงจัดได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน 
  3. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการ
เรียนรู้กดยมีการให้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว เป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องต่อ
นักท่องเที่ยว ประชาชนภายในท้องถิ่น และผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง 
  4. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและประชาชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมในทางความคิด วางแผน ปฏิบัติตาม
แผน การติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบ ารุงรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิด
ผลประกยชน์ในท้องถิ่น ทั้งการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต และการได้รับผลตอบแทน
เพ่ือกลับมาบ ารุงรักษา และจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย 
  องค์ประกอบส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากสถาบันการท่องเที่ยวเพ่ือการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้ให้ลักษณะส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่ามีหลักการพ้ืนฐาน 5 อย่าง กดยมี
รายละเอียด ดังนี้ (ปิยวรรณ  คงประเสริฐ,2551) 
  1. ต้องอยู่บนพ้ืนที่ฐานของธรรมชาติ (Nature Based Tourism) หมายถึง ต้อง
เจาะจงเรื่องชีววิทยา ลักษณะกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรม ศึกษาเรื่องการ
อนุรักษ์ การวางแผน การพัฒนา การจัดการด้านท่องเที่ยว เพราะท้ังหมดเป็นพื้นฐานอยู่กับธรรมชาติ 
  2. ต้องท าให้ระบบนิเวศยั่งยืน (Ecological Sustainable Tourism) หมายถึงเป็น
การท่องเที่ยวที่ประกอบด้วยเศรษฐกิจที่ยั่ งยืน สังคมที่ยั่งยืน และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน การท าแหล่ง
ท่องเที่ยวยั่งยืน กุญแจส าคัญน าไปสู่การจัดการกิจกรรมมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศอย่างยั่งยืนที่ยอมรับกันในการจัดการด้านธรรมชาติวิทยา เป็นการพัฒนาด้านศักยภาพในการ
รับรองและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้สิ่งแวดล้อมคงอยู่ และไม่ได้รับความเสียหาย 
  3. การให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ (Environmentally Educative 
Tourism) เป็นการศึกษาสิ่งแวดล้อมและแปลความหมาย สิ่งนี้เป็นเครื่องมือส าคัญสร้างความ
สนุกสนานและให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีความหมาย ช่วยดึงดูดผู้คนที่ปรารถนา
จะมีส่วนร่วมให้ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีส านึก กดยพัฒนาความคิด จิตใจ ความรู้สึกชื่นชมต่อ
สิ่งแวดล้อม การศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและชุมชน ซึ่งช่วยให้กิจกรรมในแหล่ง
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ท่องเที่ยวอยู่ได้อย่างยั่งยืน การแปลความหมายช่วยให้นักท่องเที่ยวเห็นภาพในการพิจารณา
สิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน ซึ่งให้ทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเช่นกัน 
  4. ต้องให้ชุมชนมีรายได้ (Locally Beneficial Tourism) เป็นการให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ถือว่าไม่เพียงแต่ให้ประกยชน์กับชุมชน และสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังช่วยพัฒนาคุณภาพของ
ประสบการณ์การท่องเที่ยว ชุมชนในท้องถิ่นมักให้ความร่วมมือกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยการให้
ความรู้ ให้บริการ ให้ความสะดวก และขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลประกยชน์เหล่านี้จะมีประกยชน์กว่าที่
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะมีให้ต่อแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศช่วยก่อให้เกิด
รายได้จากการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว นอกเหนือไปจากผลต่อสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  5. ต้องให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ (Tourist Satifaction) กดยความพึงพอใจ
เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อนักท่องเที่ยว แมคอินทอช (Mcintosh.1975 อ้างถึงใน Pearce.1991) กล่าวว่า
มนุษย์มี Fulfillment Needs เรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเรียกว่า Travel Needs Ladder ซึ่งหมายถึง 
ขั้นตอนของความพึงพอใจการท่องเที่ยว เช่น พอใจในเรื่องของความปลอดภัย พอใจเรื่องความมั่นคง
ทางสังคม พอใจในข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ถูกต้อง พอใจกับการจัดประสบการณ์การท่องเที่ยว
ที่เหมาะสม พอใจความคาดหวังที่เป็นจริงให้กับนักท่องเที่ยว ถึงอย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจควรเป็น
อันดับรองจากการอนุรักษ์  

3 พฤติกรรมการท่องเที่ยว และปัจจัยที่ท าให้เกิดการท่องเที่ยว 
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีความแตกต่างกัน จากสาเหตุที่แตกต่างกัน เช่น การอบรมเลี้ยง

ดู รสนิยม การศึกษา เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา และประสบการณ์ชีวิต พฤติกรรมที่พบเห็นกดยทั่วไป
ของนักท่องเที่ยวมักจะมีพฤติกรรม ดังนี้ (เดชา  บุญค้ าและคณะ 2531:8-9)  

1. การชมเมืองกบราณ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวประเภทนี้ ชอบที่จะนั่งรถชม
เมืองหรือเดินทางชมเมืองหรือใช้ยานพาหนะอ่ืนๆ เช่น รถม้า รถสามล้อ   

 2. การเข้ าชมสถานที่ ส าคัญและสถานที่ สนใจ สถานที่ที่ สนใจมักจะเป็น
สถาปัตยกรรมในเชิงวัฒนธรรม บ้านบุคคลส าคัญในอดีต พิพิธภัณฑ์ 

 3. การชมการละเล่นพ้ืนเมืองหรือขบวนในงานเทศกาลในด้านการจัดสถานที่ขึ้นอยู่
กับรูปแบบและขนาดที่ต้องการของการละเล่น กดยการละเล่นนั้นๆ อาจเป็นการจัดถาวรหรือจัดขึ้น
เป็นครั้งคราวก็ได้ เช่น เทศกาลลอยกระทง เทศกาลประกวดผลไม้ เป็นต้น 

 4. การจับจ่ายซื้อสิ่งของ ส่วนใหญ่เป็นการซื้อของที่ระลึกผลิตภัณฑ์พ้ืนเมืองต่างๆ 
อาจจัดรวมเป็นบริเวณขายอาหารและจับจ่ายซื้อสินค้าไปด้วยกัน เช่น กลุ่มร้านค้าบริเวณจังหวัด
เพชรบุรี   

 5. การนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวลักษณะนี้มักเป็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย กิจกรรมที่ท า ได้แก่ การซื้อธูปเทียนบูชา การรดน้ ามนต์ การแก้บน การไหว้พระ
ปิดทอง การบริจาคเงิน และมักจบลงด้วยการจับจ่ายซื้อของที่น ามาขายในบริเวณนั้น 

 6. การแข่งขันกีฬาและการดูกีฬา การท่องเที่ยวลักษณะนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศที่ชอบการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กดยเฉพาะการแข่งขันกอล์ฟ การแข่งเรือ 
และชมการแข่งขันชกมวยของชาวต่างประเทศ นักท่องเที่ยวประเภทนี้มักจะมีพฤติกรรมชอบการออก
ก าลังกาย เป็นนักการฑูต นักการเมือง นักธุรกิจ เพราะมีรสนิยมและรายได้สูง 
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  7. การพนัน พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวลักษณะนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือการพนันเป็น
หลัก  ซึ่งมักจะเดินทางไปต่างประเทศหรือบ่อนที่ได้รับอนุญาตและมีแรงจูงใจอ่ืนๆ ที่เย้ายวนให้
นักท่องเที่ยวไป  ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีฐานะทางการเงินดีและเป็นผู้ทรงอิทธิพลหรือ
ประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย 
  8. การผจญภัย พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวลักษณะนี้ มักจะเดินทางไปตามสถานที่ที่
มนุษย์สร้างขึ้น เพ่ือแสดงออกถึงการเสี่ยงภัยและการผจญภัย เช่น ดิ่งพสุธา ปีนหน้าผาสูง กระกดดหอ  
เป็นต้น 

ชูสิทธิ์  ชูชาติ (2544:68) สรุปว่า พฤติกรรมการบริกภคของนักท่องเที่ยวได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทุกประเภท ตลอดจนการให้บริการของธุรกิจ สินค้าและบริการเหล่านี้มีการ
แข่งขันกันสูง และเป็นแรงกระตุ้นส าคัญที่ผลักดันให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ แสวงหาข้อมูลจาก
สื่อต่างๆ ตลอดจนได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมจากบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ประกอบการ
เรียนรู้ แรงจูงใจ ประสบการณ์และทัศนคติของตน การกลั่นกรองข้อมูล ซึ่งอยู่ในกระบวนการตัดสินใจ 
ท าให้เกิดการเรียนรู้และน าไปสู่การพยายามหาทางตอบสนองความต้องการและจ าเป็นของตน กดย
การซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและกรงแรมที่เลือกสรรแล้ว การตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการนับว่า
เป็นการตอบสนองจากสิ่งกระตุ้น และกระบวนการต่างๆตั้งแต่ต้น และถ้าสินค้า  บริการ สามารถ
ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการได้ นักท่องเที่ยวได้รับความพอใจ จะเพ่ิมประสบการณ์
ทางบวกมากขึ้น ท าให้เกิดการซื้อซ้ า แต่ถ้าไม่พอใจก็จะกลายเป็นประสบการณ์ลบ และจะกระตุ้นให้
เกิดความสนใจได้ยาก จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การกฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มาก 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดอุปสงค์การท่องเที่ยว 
  การเดินทางท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสังคมในปัจจุบัน ปัจจัยที่ท าให้เกิด 
อุปสงค์การท่องเที่ยว คือ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2545:7–8) 

1. ปัจจัยผลักดัน ได้แก่ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคกนกลยี การสร้างบ้านแปลง
เมืองการมีรายได้และเวลาว่างเพ่ิมข้ึน ความแตกต่างของรูปแบบอาชีพท าให้ระดับวิถีชีวิตความเป็นอยู่
แตกต่างกันและดีขึ้น การพัฒนาการทางด้านการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ตลอดจนการเปลี่ยน
ด้านต่างๆ ในยุคกลกาภิวัตน์ 

2. ปัจจัยดึงดูด ได้แก่ ความพร้อมของอุปทานการท่องเที่ยว ราคาการท่องเที่ยว 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ความปลอดภัย ความสงบสุขของสังคม และ
สื่อมวลชน  

ส่วนผสมของการตลาดในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
            ส่วนผสมของการตลาด มีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ (ชูสิทธิ์  ชูชาติ 
2544: 68-73) 
  1. ผลิตภัณฑ์ (Product) มิได้หมายถึงลักษณะรูปทรงของผลผลิตที่เสนอต่อลูกค้า 
แต่ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้ 
    1.1 พ้ืนฐานของการออกแบบ (Basic Design) เช่น ในเรื่องกรงแรม  
องค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ ขนาดของกรงแรมอยู่ในระดับเล็ก กลาง หรือใหญ่ สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ในกรงแรมมีมากน้อยเพียงใด 
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   1.2 การน าเสนอ (Presentation) การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมใน
สถานบริการให้เกิดความสวยงามประทับใจ เช่น การจัดสวนในพื้นที่สาธารณะในบริเวณกรงแรม การ
จัดห้องกถงให้สวยงาม รวมทั้งการตกแต่งสถานที่บริเวณอ่ืนๆ ทั้งส่วนที่เป็นพ้ืนที่ใช้สอยส่วนตัวและ
พ้ืนที่สาธารณะภายในกรงแรม 
   1.3 การบริการ (Service) การบริการที่ดี เจตคติที่มีต่องานบริการ และ
บุคลิกภาพที่ดี เป็นองค์ประกอบส าคัญในการน าเสนอผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 
   1.4 ยี่ห้อ (Brand) ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีและมีจินต
ภาพที่ดี  เกิดความประทับใจแก่คนทั่วไป 
  นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ยังมีส่วนประกอบ 5 ประการที่ส าคัญต่อไปนี้  
รวมอยู่ด้วย ได้แก่ 
  1)  ความน่าประทับใจและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเกิดจากธรรมชาติ  
ประวัติศาสตร์ กบราณสถานและวัฒนธรรม 
  2) สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการของแหล่งท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยว
จ าเป็นต้องมีที่พักประเภทต่างๆ ร้านอาหาร ระบบการขนส่ง กิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการ ร้าน
ขายของที่ระลึก บริษัทน าเที่ยว ศูนย์บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ที่ท าการต ารวจท่องเที่ยว เป็นต้น 
  3) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการเดินทางไป
ยังแหล่งท่องเที่ยว เป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง ดังนั้นการเข้าไปถึงแหล่งท่องเที่ยวต้องมีการจัดสร้าง
ปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต เช่น ถนน สนามบิน ทางรถไฟ ท่าเรือ ยวดยานพานะที่มีความรวดเร็วและ
ปลอดภัย การส่งเสริมดูแลจากรัฐบาลในเรื่องการอ านวยความสะดวกสบายในสิ่งดังกล่าว 
  4) จินตภาพของแหล่งท่องเที่ยว ความประทับใจหรือจินตภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
ท าให้บุคคลเกิดความใฝ่ฝันต้องการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว เพราะมนุษย์มีประสาทแห่งการรับรู้
ด้วยตา หู  และสมองที่สามารถได้เห็น ได้ฟัง และบันทึกความทรงจ าแห่งความประทับใจ เกิดความ
ต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปแล้วมีความต้องการจะกลับไปเที่ยวอีกหรือบอกต่อไปยัง
บุคคลอื่นๆ 
  5) ราคาที่เสนอต่อผู้บริกภค ราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการทางด้านการท่องเที่ยวที่
เสนอต่อผู้บริกภคหรือนักท่องเที่ยว แตกต่างไปตามฤดูกาล เช่น ฤดูกาลท่องเที่ยวราคาที่พักแพง แต่
ฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวน้อย ราคาที่พักถูก นอกจากนี้ ราคายังขึ้นอยู่กับการบริการและความ
สะดวกสบายที่ผู้บริกภคจะได้รับด้วย เช่นที่พักในกรงแรมระดับ 5 ดาว ราคาย่อมจะแพงกว่าที่พัก
ประเภทหอพักหรือบ้านพัก    
  ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าด้านการท่องเที่ยวหมายรวมถึงผลผลิตที่มีตัวตนสัมผัสได้ 
ผลผลิตที่ไม่มีตัวตน คือการบริการและองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 
ดังกล่าวแล้ว เช่น  ความน่าประทับใจของแหล่งท่องเที่ยว ความสะดวกสบายในการเดินทาง จินตภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยว  ต่างรวมกันเป็นองค์ประกอบรวมของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าด้านการท่องเที่ยว 
  2. ราคา (Price) ราคาของสินค้าและบริการในเรื่องการท่องเที่ยวไม่แน่นอนคงที่ มี
ความยืดหยุ่นสูง ขึ้นอยู่กับฤดูกาล วันหยุด และกิจกรรม ซึ่งจัดในการนันทนาการและการใช้เวลาว่าง
ของผู้บริกภค ถ้าเป็นวันหยุดหรือฤดูกาลท่องเที่ยว ความต้องการบริกภคสินค้าหรือบริการมีมาก ราคา
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ย่อมสูงขึ้น  ราคายังเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองในช่วงเวลานั้นด้วย ถ้าเกิดปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง เกิดความวุ่นวายไม่ปลอดภัย ความต้องการท่องเที่ยวจะลดลงส่งผลให้ราคาต่ า 
  3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดต้องอาศัยเครื่องมือใน
การส่งเสริมการตลาดอันประกอบด้วยส่วนผสม 4 อย่างด้วยกัน คือ การกฆษณา การส่งเสริมการขาย 
การประชาสัมพันธ์และการขายกดยบุคคล   
  4. สถานที่ (Place) หรือช่องทางการจ าหน่าย ในด้านวัตถุประสงค์ของการตลาด  
สถานที่มิได้หมายถึงที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานบริการด้านการท่องเที่ยว แต่ที่ตั้งหรือสถานที่  
หมายถึงจุดขายทั้งหมดที่ท าให้ผู้บริกภคหรือนักท่องเที่ยวหรือสถานบริการทางด้านการท่องเที่ยว เช่น
กรงแรมริมชายทะเลแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต สถานที่ นอกจากที่ตั้งของกรงแรมแห่งนั้นซึ่งเป็นจุดขาย
แล้วยังหมายถึงตัวแทนการจ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ หรือจังหวัดอ่ืนๆ และรวมถึงระบบ
การจองห้องพักกดยวิธีการทางจดหมาย กทรศัพท์ หรือระบบการสื่อสารอ่ืนๆ ระบบการขายตรง หรือ
ขายผ่านคนกลาง ล้วนแต่เป็นช่องทางการจ าหน่ายทั้งสิ้น 
  มนัส  สุวรรณ (2545:11) กล่าวถึงส่วนผสมการตลาดไว้ว่าเป็นกลไกส าคัญซึ่ง
ประกอบด้วย 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ในส่วนที่เกี่ยวข้องการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์
อาจหมายรวมถึง สถานที่ ขนาด ภูมิทัศน์ บริการและความสวยงาม เป็นต้น 

2. ราคา (Price) ในกรณีของการท่องเที่ยว ราคาหมายถึง ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยม
ชม ส่วนลด ระยะเวลาของการช าระเงิน ความคุ้มค่า และความเหมาะสมกับลักษณะของผู้เที่ยวชม 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการในการน า
ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการท่องเที่ยวสู่ตลาดเป้าหมาย ซึ่งประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณาคือ สื่อหรือ
ช่องทาง (Means or Channel) คนกลาง (Assortment) และความครอบคลุม (Coverage) เป็นต้น 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึงการกฆษณา ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและตัดสินใจที่จะเลือกเดินทางไปเที่ยวชม 

4 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบ อันเป็นผลจาก
ประสบการณ์ และความเชื่อ ซึ่งจะขอกล่าวถึง ความหมาย และทฤษฎีที่เก่ียวข้องความพึงพอใจ ดังนี้ 
 รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2548:77) กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า หมายถึง ความรู้สึก หรือทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กดยอาจจะเป็นในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
 วันเพ็ญ  แต่งตั้ง (2546:12) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติทางด้าน
บวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคล
นั้นได้ ความพึงพอใจจึงมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับค่านิยม และประสบการณ์ที่ได้รับ 
 สมยศ  นาวีการ (2547:25) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นใน
ลักษณะเชิงบวกของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการหรือได้รับสิ่งตอบแทนที่คาดหวัง 
 สิริอร วิชชาวุธ และคณะ (2547:124) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับ
ความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ กดย
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เกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู้ ค่านิยม และประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับของความพึงพอใจ
จะเกิดข้ึนเมื่อกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้นได้ 
 Muzaffer Uysal and John A Williams (2004:16) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่เมื่อใดที่สิ่งนั้นสามารตอบสนองความ
ต้องการหรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งใดสร้าง
ความรู้สึกผิดหวังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 
 กดยสรุปความพึงพอใจเป็นความรู้สึก ความคิดเห็น หรือทัศนคติทางด้านบวกของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย  
 อารี  พันธ์มณี (2538:10) อธิบายทฤษฎีแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ ดังนี้ 
  1. ทฤษฎีความต้องการความสุขส่วนตัว (Hedonistic Theory) คณาจารย์จากภาควิชา
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้กล่าวถึงทฤษฎีความต้องการความสุขส่วนตัวในเรื่องแรงจูงใจไว้ว่า ใน
สมัยกบราณเชื่อกันว่ามูลเหตุส าคัญของมนุษย์ที่ท าให้เกิดแรงจูงใจก็เพราะใจมนุษย์ต้องการหาความสุข
ส่วนตัวและพยายามหลีกหนีความเจ็บปวด 

2. ทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinctual Theory) สัญชาตญาณ เป็นสิ่งที่ติดตัวบุคคลมา
ตั้งแต่เกิด ซึ่งท าให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ กดยไม่จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ 

3. ทฤษฎีการมีเหตุผล (Cognitive Theory) ทฤษฎีหลักการมีเหตุผลเป็นทฤษฎีที่มี
ความเชื่อมั่นในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลในการมีเหตุผลที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งต่างๆ เพราะ
บุคคลทุกคนมักจะมีความตั้งใจจริง นอกจากนั้น ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าบุคคลมีอิสระที่จะกระท าพฤติกรรม
ได้อย่างมีเหตุผล และสามารถตัดสินใจต่อการกระท าต่างๆ ได้มีความรู้ว่าตนต้องท าอะไร ปรารถนาสิ่งใด 
และควรต้องตัดสินใจออกมาในลักษณะใด 

4. ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) กดยปกติแล้วพฤติกรรม และการกระท าต่างๆ ของ
บุคคลนั้นจะมีส่วนสัมพันธ์กับแรงขับภายในของแต่ละบุคคล แรงขับภายในแต่ละบุคคลนั้นเป็นภาวะความ
ตึงเครียดนั้นได้ออกไป แรงขับมีลักษณะที่ส าคัญ 2 ลักษณะ คือ แรงขับภายในร่างกาย และแรงขับ
ภายนอกร่างกาย หรือแรงขับทุติยภูมิ เป็นแรงขับที่เกิดจากความต้องการทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะมีผลท าให้บุคคลมี 15 พฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป อันเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สะสมไว้ในแต่ละบุคคล                      

5. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Theory of Need Gratification) เป็นทฤษฎี
ล าดับขั้นของความต้องการของมาสกลว์ (Abraham H.Maslow) ซึ่งกล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วน
แล้วแต่มีความต้องการที่จะสนองความต้องการให้กับตนเองทั้งสิ้น และความต้องการของมนุษย์นี้
มากมายหลายอย่างด้วยกัน กดยที่มนุษย์จะมีความต้องการในขั้นสูงๆ ถ้าความต้องการในขั้นต่ าได้รับ
การตอบสนองอย่างพึงพอใจเสียก่อน  
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5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
คะนึงภรณ์  วงเวียน (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง กดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา สถานการณ์การ
ท่องเที่ยวของเกาะเสม็ด ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะเสม็ด และสร้าง
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ 1) บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 2) บุคลากรในภาคธุรกิจ 3) ประชาชน
ท้องถิ่น 4) มัคคุเทศก์ 5) นักท่องเที่ยวชาวไทย 6) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถาม แบบประเมินร่างยุทธศาสตร์ และแบบ
ประเมินยุทธศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลกดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การใช้แบบสอบถาม การสนทนา
กลุ่ม การประชุมอภิปรายกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติกดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 1) เกาะเสม็ดเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีความพร้อม ด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และป่าไม้ มีความสวยงามและจุดเด่นใน
ด้านหาดทรายขาวละเอียด น้ าทะเลใส มีอ่าวต่างๆ มากมาย และเป็นสัญลักษณ์ของวรรณคดีเรื่องพระ
อภัยมณี มีความเหมาะสมของกิจกรรมการท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยว การจัดการทางการ
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของเกาะเสม็ด กดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงมาก และปริมาณนักท่องเที่ยวที่ต้องการให้มาท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดส่วนมากอยู่ระหว่าง 
200,001 – 500,000 คน/ปี 2) เกาะเสม็ดมีปัญหาด้านมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เช่น การก าจัดขยะ 
การจัดการน้ าเสีย ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมกทรม ความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และปริมาณน้ า
จืดไม่เพียงพอ ส่วนอุปสรรคคือ ขาดการบูรณาการในการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
งบประมาณ ในการบริหารจัดการท่องเที่ยว และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี ไม่
เพียงพอ ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ขาดการวางผังพ้ืนที่เฉพาะในการพัฒนาและอนุรักษ์
เกาะเสม็ด ขาดหน่วยงานหลักหรือกลไกการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพ้ืนที่
เกาะเสม็ดอย่างจริงจัง 3) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง มี
วิสัยทัศน์คือ “เกาะเสม็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลที่ได้มาตรฐานและยั่งยืนในภาค
ตะวันออกของไทย” ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่ประชาชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว 2) เสริมสร้างการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณูปกภค 3) พัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการตลาดท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งในการประเมินยุทธศาสตร์
ดังกล่าวกดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของเกาะเสม็ด และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

เถกิงศักดิ์  ชัยชาญ (2556) ได้ท าการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาคุณภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว ศึกษาความสัมพันธ์ภายในห่วงกซ่
อุปทานของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทางด้าน ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ศึกษาผลกระทบทางตรง
ของปัจจัยทางด้านต้นน้ า ปัจจัยทางด้านกลางน้ า และปัจจัยทางด้านปลายน้ าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว และระบุแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว เชิงนิเวศส าหรับพ้ืนที่ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ สอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยว ณ อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย จ านวนรวม 440 
ตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลกดยใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียวสัน การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) พบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนั้น
ส่วนใหญ่จะเคยมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้ว 2 – 3 ครั้ง มาท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
กดยใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง ใช้เวลาในการท่องเที่ยว 2 – 3 วัน และมากับครอบครัวเป็นส่วน
ใหญ่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความเข้าใจถึงลักษณะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแต่ไม่ครบถ้วนกดยเข้าใจว่า 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความ
รับผิดชอบต่อการใช้ประกยชน์ในพ้ืนที่จากการท่องเที่ยวร่วมกัน ด้านความสัมพันธ์ในห่วงกซ่อุปทาน
ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางด้านต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า พบว่าปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของ
กซ่อุปทานการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนในทุกปัจจัย ผลการศึกษาถึงผลกระทบทางตรง
ของปัจจัยด้านต้นน้ า ปัจจัยด้านกลางน้ า และปัจจัยด้านปลายน้ าที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวพบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการหรือปัจจัยด้านต้นน้ าที่มี
ผลกระทบทางตรงต่อปัจจัยด้านการให้บริการหรือปัจจัยด้านกลางน้ า ในภาพรวมของ 2 แหล่ง
ท่องเที่ยวให้ผลเหมือนกันทั้ง 3 ปัจจัยเรียงตามล าดับผลกระทบคือ ปัจจัยด้านประสบการณ์และการ
ปฏิบัติหน้าที่ ปัจจัยด้านการมีส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปัจจัยด้านทรัพยากรและศักยภาพของ
องค์กร ด้านปัจจัยด้านการให้บริการ หรือปัจจัยด้านกลางน้ า ที่มีผลกระทบทางตรงต่อ ปัจจัยด้าน
ระดับความพึงพอใจกดยรวมของนักท่องเที่ยว หรือปัจจัยด้านปลายน้ าพบว่า มีทั้งเหมือนและแตกต่าง
กันใน 2 แหล่งท่องเที่ยว คือเหมือนกันในด้านอาหารและงานฝีมือท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อความพึง
พอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกดยรวมมากที่สุด ที่แตกต่างกันคือล าดับรองลงมาเป็นด้านที่พักอาศัย 
ส าหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขณะที่เป็นด้านสถานที่และกิจกรรม ส าหรับอุทยานแห่งชาติภูเรือ
ด้านปัจจัยด้านการบริหารจัดการ หรือปัจจัยด้านต้นน้ า ที่มีผลกระทบทางตรงต่อ ปัจจัยด้านระดับ
ความพึงพอใจกดยรวมของนักท่องเที่ยว หรือปัจจัยด้านปลายน้ า พบว่ามีความแตกต่างกันใน 2 แหล่ง
ท่องเที่ยว กดยเป็นปัจจัยด้านประสบการณ์และการปฏิบัติหน้าที่ และปัจจัยด้านคุณลักษณะของ
องค์กร ตามล าดับ ส าหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขณะที่เป็นตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และตัวแปรด้านการน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้ให้เกิดปะกยชน์ ตามล าดับ ส าหรับอุทยาน
แห่งชาติภูเรือ จากผลการศึกษาท าให้สรุปได้ว่าการพัฒนาในส่วนใดส่วนหนึ่งของกซ่อุปทานจะเกิด
ผลกระทบต่อส่วนอ่ืนเสมอกดยมีผลกระทบมากน้อยต่างกัน ท าให้สามารถพิจารณาได้ว่าควรพัฒนา
ปัจจัยใดก่อนหลังมากน้อยเพียงใดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลสูงสุดต่อกซ่อุปทานการท่องเที่ยว 
 บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์ (2557) รายงานผลการวิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง
ในจังหวัดชุมพร: สถานะ ความต้องการ ปัญหา และแนวกน้มในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
จุดมุ่งหมายของการศึกษาเพ่ือ ศึกษาสถานะ ความต้องการ ปัญหา และแนวกน้มในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กดยรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม ผู้ตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียจ านวน 310 คน จากประชาชนในท้องถิ่น จ านวน 100 คน 
นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 100 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 80 คน พบว่า จังหวัด
ชุมพรมีความหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ที่แสดงให้เห็นความงามของ
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ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เกาะต่างๆ อุทยานแห่งชาติทางทะเล พ้ืนที่ชายฝั่ง และวัฒนธรรมประเพณีที่
เกี่ยวข้อง สภาพภูมิอากาศมีอากาศร้อนและชื้น มีฝนมาก ภาวะเศรษฐกิจทั่วไป และการค้าขึ้นอยู่ กับ
ทั้งภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร ความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ในด้าน
แหล่งท่องเที่ยว การตลาด สิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการ มีความต้องการใน “ระดับสูง” 
ปัญหาที่พบได้แก่ บางพ้ืนที่กครงสร้างพ้ืนฐานไม่เพียงพอ มีข้อจ ากัดด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
สาธารณะ ทักษะของทรัพยากรมนุษย์ไม่เพียงพอ การสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่เพียงพอ ส่วน
แนวกน้มในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดชุมพรมี “แนวกน้มสูง” การประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดในจังหวัดชุมพร จ านวน 23 หาด ผลการประเมิน
มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับ “ดี” การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติประเภทเกาะในจังหวัดชุมพร ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ปานกลาง” แนวทางในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดชุมพร ดังนี้ ก) มีการปรับปรุงสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ข) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกสู่มาตรฐานสากล ค) สนับสนุนด้าน
เทคนิคและการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ง) พัฒนากิจกรรมนันทนาการ จ) สงวนรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ฉ) พัฒนาการบริการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ ช) การ
สร้างเรื่องราวให้กับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ฌ) พัฒนาแผนการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งให้
ครอบคลุม และอย่างยั่งยืน   
 ปิยวรรณ  คงประเสริฐ (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพ่ือ
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กดยมีความมุ่งหมายเพ่ือ
ตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยว วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกและใช้หลักการของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพ่ือวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กดยบูรณาการแผนพัฒนาทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
จิตใจไว้ในแผนเดียวกัน และบูรณาการความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 4 กลุ่ม 
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้แก่ รายการตรวจสอบทรัพยากร และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าสถิติ คือ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยกปรแกรมส าเร็จรูป พบว่า ทรัพยากรทางธรรมชาติ ได้แก่ 
ชายหาด อ่าว น้ าตก เกาะ และป่าไม้ ทรัพยากรวัฒนธรรมและสิ่งที่สร้างขึ้น ได้แก่ วัด ศาล พระเจดีย์ 
และพระพุทธบาทจ าลอง ทรัพยากรประเพณี วิถีชีวิต และงานเทศกาล ได้แก่ งานฟลูมูนปาร์ตี้ การ
แข่งขันหาหอยกลม และประเพณีลากพระทางทะเล ทรัพยากรด้านกิจกรรม ได้แก่ การด าน้ าดู
ปะการัง การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การพายคายัค แคนนู เรือน าเที่ยว และการประมงพ้ืนบ้าน 
ทรัพยากรด้านบริการ ได้แก่ กรงแรมที่พักหรือรีสอร์ทที่ได้มาตรฐาน บริการด้านสุขภาพ สถานที่
จ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง บริการด้านสาธารณูปกภคขั้นพ้ืนฐาน และการมีป้ายบอกทิศทาง และระบบ
สื่อความหมายในสถานที่ท่องเที่ยว แนวทางการวางแผนเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณา
การเพ่ือการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เน้นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือปลุกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น กดยพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับ
กลกเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนกดยยึดหลักการพัฒนา
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ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน และเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 พิมพ์ภัทรา  สุพาณิชย์ (2558) การศึกษากครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแอดเวนเจอร์
จังหวัดระยอง เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องและการท าวิจัย
เพ่ือน ามาวางแผนการจัดตั้งกครงการด้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแอดเวนเจอร์ในจังหวัดระยอง และ
แนวกน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแอดเวนเจอร์ในอนาคตเพ่ือน ามาพัฒนาธุรกิจ
ขององค์กรต่อไป จากการท าวิจัยมีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพกดยใช้วิธีสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้อง และเชิงปริมาณกดยใช้วิธีเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดระยอง ซึ่งกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาด้วยส่วน
ใหญ่เป็นครอบครัว และนิยมท่องเที่ยวทางทะเลมากท่ีสุด รองลงมาคือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เดินทาง
มาท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดตามเทศกาล มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาที่จังหวัด
ระยองอย่างแรกคือเดินทางมาท่องเที่ยว รองลงมาคือเดินทางมาเพ่ือประชุมและจัดสัมมนา ส าหรับ
พฤติกรรมการเลือกที่พักจากการท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกเข้าพักที่กรงแรมและรี
สอร์ท ตามล าดับ มีปัจจัยในการเลือกที่พักดูจากคุณภาพของที่พักที่ต้องมีการรักษามาตรฐานการ
ให้บริการควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานด้านบริการให้ดีขึ้น และความปลอดภัยเป็นส าคัญ ในส่วน
ของความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้น นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ท่องเที่ยวชมธรรมชาติ 
ภูเขา น้ าตก และทะเลเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ซึ่งมีปัจจัยในการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดระยองคือ คุณภาพในการให้บริการ ความมีชื่อเสียงของ
แหล่งท่องเที่ยว และความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวตามล าดับ ในเรื่องของแนวกน้มการท่องเที่ยวใน
อนาคต การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยว
ที่ไปท่องเที่ยวยังแหล่งธรรมชาติต่างๆ กดยไม่ให้เกิดการรบกวนหรือเกิดความเสียหายแก่ธรรมชาติ 
นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความส าคัญและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอีกด้วย 

มลฤดี  อักษรไทย (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร กดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ในเขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร    2) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครและ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วน
บุคคล  และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกับความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักท่องเที่ยวชาวไทย  จ านวน  400  คน    เครื่องมือวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถาม   สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวในเขตบางขุนเทียน
มากกว่า  1  ครั้ง  จุดประสงค์ในการมาเที่ยวคือการรับประทานอาหารสิ่งที่นักท่องเที่ยวประทับใจ
มากที่สุด คือ การบริการด้านร้านอาหาร   กิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมมากที่สุด คือ การนั่งเรือชม
ธรรมชาติ ส่วนใหญ่มาเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ การบริการที่ต้องการให้มีการส่งเสริมมากที่สุดได้แก่  
ความสะดวกในการเดินทางสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยว  ได้แก่  เพ่ือน  ครอบครัว  2) 
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจกดยรวมต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตบางขุนเทียน  อยู่ในระดับปาน
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กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกดยรวมระดับ
มาก เรื่องที่อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ป่าชายเลน กกงกาง ด้านบริการ  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
กดยรวมในระดับปานกลาง เรื่องที่อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ เส้นทางคมนาคมที่สะดวก  เรื่องที่อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุดได้แก่สถานที่พัก ด้านการประชาสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย เรื่องที่อยู่ในระดับน้อยที่สุดได้แก่ เอกสารแจ้งรายละเอียดสถานที่ ด้านความปลอดภัย  
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกดยรวมในระดับมาก เรื่องที่อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น  กลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจกดย
รวมอยู่ในระดับมาก เรื่องที่อยู่ในระดับมากท่ีสุดได้แก่ การให้การต้อนรับอย่างมีน้ าใจ 3) ข้อมูลส่วนตัว
และพฤติกรรมการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในเขตบางขุนเทียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 
 เพศ อายุ ภูมิล าเนา    ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว 
 ระดับการศึกษา อาชีพ    เชิงนิเวศ 
 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน    - ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
       - ด้านการบริการ 
       - ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว   - ด้านความปลอดภัย 

- การมาเที่ยว      - ด้านความร่วมมือของประชาชน 
- จ านวนครั้งของการมาเที่ยว     ในท้องถิ่น 
- วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
   มาท่องเที่ยว 
- วิธีการเดินทางมาท่องเที่ยว 
- การพักค้างคืน 
- การบริการที่ต้องการให้ส่งเสริม 
  ให้เกิดข้ึน 
- สื่อที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม มีรายละเอียด
ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชาการที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จ านวน 
300 คน  ซึ่งผู้วิจัยท าการเลือกแบบเจาะจง 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ค าถามปลายเปิดและปลายปิด โดย

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกศึกษาเฉพาะ  

ข้อมูลที่เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนา ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบและเติม
ข้อความ 

 ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวใน
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบและเติมข้อความ 

 ตอนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน 
                      อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบและเติมข้อความ 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนนค าถามเป็นแบบมาตรประมาค่า 5 ระดับ คือ 
  ระดับคะแนน 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  ระดับคะแนน 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  ระดับคะแนน 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
  ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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 การแปลผลข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยแบ่งได้เป็น 5 ระดับแบบอันตรภาค(Class Interval) ดังนี้ 
พิสัย   =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                      จ านวนชั้น 
 =  5 - 1 
                 5 
 =  0.8 

และก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1.00 - 1.80 น้อยที่สุด 
1.81 - 2.60 น้อย 
2.61 - 3.40 ปานกลาง 
3.41 - 4.20 มาก 
4.21 - 5.00 มากที่สุด 

 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการศึกษา ซึ่งได้แก่ แบบสอบถามนั้นมีรายละเอียด 
ดังนี้               

1. ศึกษาค้นคว้า เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. ก าหนดขอบเขตในส่วนเนื้อหาของค าถาม เพ่ือให้ครอบคลุมตัวแปรต่างๆ ที่ท าการศึกษา 

และมีลักษณะตามคุณสมบัติที่ดีของแบบสอบถาม 
 3. สร้างแบบสอบถาม 

3.3 วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ผู้วิจัยท าการประชุมผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจให้ตรงกัน 
  2. ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลตามสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
  3. แจกแบบสอบถามให้นักท่องเที่ยวชาวไทย ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง 15  
              มกราคม 2560 และรอรับแบบสอบถามคืนมา 

4. น าแบบสอบถามที่รวบรวมมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล ก่อนน าไป
วิเคราะห์ 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS 
  1.  ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ท าการวิเคราะห์ค่าความถ่ีร้อยละ 
  2.  ระดับความพึงพอใจ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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บทท่ี  4 
ผลการวิจัย 

 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ยวเชิงนิเวศ ในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอ าเภอ  เบตง จังหวัดยะลา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัย
ตามล าดับ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา 
 ตอนที่ 2  พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวในอ าเ ภอเบตง จังหวัด
ยะลา 
 ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา   
 
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทยจ าแนกตามข้อมูลส่วนตัว  (n = 300) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
126 
174 

 
42.00 
58.00 

 
อาย ุ
        น้อยกว่า  15 ปี 
        15 – 30 ปี 
        31 – 45  ปี 
        46 – 60   ปี 

 
14 
243 
29 
14 

 
4.70 
81.00 
9.70 
4.70 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ภูมิล าเนา 
        3 จังหวัดชายแดนใต้ 
        ภาคใต้ 
        ภาคกลางและภาคตะวันออก 
        ภาคตะวันตก 
        ภาคเหนือ 
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
291 
7 
- 
2 
- 
- 

 
97.00 
2.30 

- 
0.70 

- 
- 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
        ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
        มัธยมศึกษาตอนต้น 
        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
        อนุปริญญา/ปวส. 
        ปริญญาตรี 
        สูงกว่าปริญญาตรี 
 

 
31 
34 
60 
36 
132 
7 

 
10.30 
11.30 
20.00 
12.00 
44.00 
2.30 

อาชีพ 
        นักเรียน/นักศึกษา 
        ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
        ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
        รับจ้างทั่วไป 
        เกษตรกร 
        อ่ืนๆ 
 

 
205 
13 
30 
33 
18 
1 

 
68.30 
4.30 
10.00 
11.00 
6.00 
0.30 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
        ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5.000 บาท 
        5,001 – 10,000 บาท 
        10,001 – 20,000 บาท 
        20,001 – 30,000 บาท 
        30,001 – 40,000 บาท 
        40,000 บาทข้ึนไป 
 

 
206 
35 
49 
10 
- 
- 

 
68.70 
11.70 
16.30 
3.30 

- 
- 
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 จากตารางที่ 4.1  สามารถอธิบายข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวใน
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  ได้ดังนี้ 
 เพศ ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง 
จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 และเป็นเพศชาย จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00    
 อายุ ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 – 30 ปี จ านวน 243 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.00  รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31 – 45 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.70 
นักท่องเที่ยวอายุระหว่าง 40 – 60 ปี และ อายุน้อยกว่า 15 ปี มีจ านวนเท่ากัน คือ 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.70 ตามล าดับ 
 ภูมิล าเนา ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 97.00 รองลงมาคือมีภูมิล าเนาในภาคใต้ที่ไม่ใช่สาม
จังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และ มีภูมิล าเนาในภาคตะวันตกจ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.70 ส่วนภาคอ่ืนๆไม่พบข้อมูล 
 ระดับการศึกษา ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือนักท่องเที่ ยวที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ตอนปลายหรือประกาศณียบัตรวิชาชีพ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และระดับการศึกษา
ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้อยที่สุด คือระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 
 อาชีพ ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา จ านวน 205 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมา คือรับจ้างทั่วไป จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และอาชีพ
ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้อยที่สุดคืออาชีพอ่ืนๆ(แม่บ้าน) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้ ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 5,000 บาท จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 68.70  รองลงมาคือ รายได้ 10 ,001 – 20,000  
บาท จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30  และรายได้ของนักท่องเที่ยวที่มาเท่ียวน้อยที่สุด คือรายได้ 
20,001 – 30,000 บาท และรายได้ 30,001 บาทขึ้นไปไม่พบข้อมูล   

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย       
ที่มาเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทยจ าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยว  
(n = 300) 
 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
การมาท่องเที่ยวอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
        เคย 
        ไม่เคย 
 

 
246 
54 

 
82.00 
18.00 

 
 



25 
 

ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
จ านวนครั้งของการมาเที่ยวอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
        1 ครั้ง 
        2 - 3 ครั้ง 
        4 -5 ครั้ง 
        มากกว่า 5 ครั้ง 
 

 
61 
69 
40 
130 

 
20.30 
23.00 
13.30 
43.30 

วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา    
(สมารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
        ชมทะเลหมอก 
        แช่น้ าพุร้อน 
        เที่ยวชมอุโมงค์ปิยะมิตร 
        เที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองหนาว 
        อ่ืนๆ 
 

 
 

195 
267 
222 
246 
3 

 
 

65.00 
89.00 
74.00 
82.00 
1.00 

วิธีการเดินทางมาท่องเที่ยว อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
        เดินหรือรถจักรยาน 
        รถจักรยานยนต์ 
        รถยนต์ส่วนบุคคล 
        รถโดยสารประจ าทาง 
        รถรับจ้างหรือรถแท็กซ่ี 
        อ่ืนๆ 
 

 
2 

135 
142 
1 
20 
- 

 
0.70 
45.00 
47.30 
0.30 
6.70 

- 

รูปแบบการเดินทาง 
        ไปเช้า – เย็นกลับ 
ค้างคืน  โดยพักค้างคืนที่ 
        โฮมสเตย์ 
        รีสอร์ท 
        โรงแรม 
        อ่ืนๆ 

 
166 

 
11 
15 
92 
16 

 
55.30 

 
3.70 
5.00 
30.70 
5.30 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
การบริการที่ต้องการให้มีการส่งเสริม 
        สถานที่ท่องเที่ยว 
        สถานที่พัก 
        ความสะดวกในการเดินทาง 
        การบริการด้านร้านอาหาร 
        บุคลากรในการน าเที่ยว 
        แหล่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
        กิจกรรมชมธรรมชาติ 
        อ่ืนๆ 
 

 
24 
4 
35 
81 
51 
22 
83 
0 

 
8.00 
1.30 
11.70 
27.00 
17.00 
7.30 
27.00 
0.00 

สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยว 
        หนังสือพิมพ์ 
        วารสาร 
        โบชวัร์หรือแผ่นพับ 
        อินเตอร์เน็ต 
        บริษัทน าเที่ยว 
        เพ่ือน 
        การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 
        รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 
        อ่ืนๆ 
 

 
1 
1 
- 

189 
7 
97 
4 
2 
2 

 
0.30 
0.30 

- 
82.00 
2.30 
32.30 
1.30 
0.70 
0.70 

 
 จากตารางที่ 4.2  พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา คิด
เป็นร้อยละ 82.00  นักส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวมมากว่า 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.30   รองลงมาคือ
เคยมา 2 – 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.00  วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุด คือแช่
น้ าพุร้อน คิดเป็นร้อยละ 89.00 รองลงมาคือเที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองหนาว คิดเป็นร้อยละ 82.00 
และอันดับที่ 3 คือเที่ยวชมอุโมงค์ปิยะมิตร คิดเป็นร้อยละ 74.00 พาหนะที่นักท่องเที่ยวใช้การ
เดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 47.30 รองลงมาคือ 
รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 45.00 และอันดับที่ 3 คือ รถรับจ้างหรือแท็กซี่ คิดเป็นร้อยละ 6.70  
ส่วนใหญ่มาเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ คิดเป็นร้อยละ 55.30  ส าหรับผู้ที่พักค้างคืนส่วนใหญ่พักที่
โรงแรมคิดเป็นร้อยละ 30.70 รองลงมาคือ ที่อ่ืนๆเป็นบ้านเพ่ือนหรือบ้านญาติ คิดเป็นร้ อย 16.00 
อันดับที่ 3 คือ รีสอร์ท คิดเป็นร้อยละ 5.00  การบริการที่ต้องการให้มีการส่งเสริมมากที่สุดได้แก่ 
กิจกรรมชมธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 27.70 รองลงมาคือ การบริการด้านร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 
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27.00 อันดับที่ 3 คือบุคลากรในการน าเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 17.00 สื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยว
มากที่สุดได้แก่ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาคือ เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 
32.30 และอันดับที่ 3 คือบริษัทน าเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 2.30   

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
                 ในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
 

ปัจจัยท่ีมีผลความพึงพอใจ ( x ) (S.D.) ระดับความ  
พึงพอใจ 

ด้านแหล่งท่องเที่ยว    
- ชมทะเลหมอก 
- น้ าพุร้อน 
- อุโมงค์ปิยมิตร,อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ 
- สวนดอกไม้เมืองหนาว 
- ป่าบาลา-ฮาลา 
- หอนาฬิกาเมืองเบตง,ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
- สวนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตง (สวนสุดสยาม) 
- วัดพุทธาธิวาส,มัสยิดกลาง 
- บริเวณด่านพรมแดน 

4.47 
4.32 
4.18 
4.36 
3.87 
4.00 
3.95 
3.96 
3.90 

.53 

.57 

.54 

.59 

.52 

.48 

.45 

.39 

.43 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมเฉลี่ย 4.11 .50 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.3  สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านแหล่งท่องเที่ยว 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการชมทะเลหมอกเป็นที่ที่
นักท่องเที่ยวพอใจมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.47) รองลงมาคือสวนดอกไม้เมืองหนาว ( x  = 4.36) 
และน้ าพุร้อน ( x  = 4.36) ตามล าดับ 
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ตารางที ่ 4.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการบริการของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
                    ในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา (n = 300) 
 

ปัจจัยท่ีมีผลความพึงพอใจ ( x ) (S.D.) ระดับความพึง
พึงพอใจ 

ด้านการบริการ    
- ที่พัก  เช่น โรงแรม โฮมสเตย์ รีสอร์ท 
- ร้านอาหาร 
- ห้องน้ า 
- ศูนย์บริการด้านข้อมูลท่องเที่ยว 
- มาตรฐานในการให้บริการ 
- เส้นทางการคมนาคมที่สะดวก 
- ความสะอาดโดยภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยว 

4.40 
3.91 
3.76 
3.76 
3.80 
3.75 
4.06 

.58 

.55 

.57 

.55 

.56 

.58 

.52 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมเฉลี่ย 3.92 .55 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.4  สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านการบริการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการบริการเรื่อง ที่พัก เช่น 
โรงแรม โฮมสเตย์ และรีสอร์ท นักท่องเที่ยวพอใจมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.40) รองลงมาคือ ความ
สะอาดโดยภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยว ( x  = 4.06) และการบริการร้านอาหาร ( x  = 3.91) 
ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา (n = 300) 

 

ปัจจัยที่มีผลความพึงพอใจ ( x ) (S.D.) ระดับความพึง
พึงพอใจ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล    
- มีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลตามสถานที่ท่องเที่ยว 
- มีเอกสารแจ้งรายละเอียดข้อมูลสถานที่หรือป้ายบอกทาง 
  แหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
- มีการให้ข้อมูล ความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม 

3.96 
3.92 

 
3.96 

.71 

.71 
 

.61 

มาก 
มาก 

 
มาก 

รวมเฉลี่ย 3.94 .67 มาก 
  
 จากตารางที ่4.5 สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์  
โดยภาพอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี 2 รายการที่นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  ( x  = 3.96) คือ มีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลตามสถานที่ท่องเที่ยว 
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และมีการให้ข้อมูล ความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม รองลงมาคือ มีเอกสารแจ้งรายละเอียดข้อมูล
สถานที่หรือป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน ( x  = 3.92) 

ตารางที ่ 4.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน 
                    อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา (n = 300) 
 

ปัจจัยที่มีผลความพึงพอใจ ( x ) (S.D.) ระดับความพึง
พึงพอใจ 

ด้านความปลอดภัย    
- ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
- ความปลอดภัยบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

4.19 
4.11 

.49 

.48 
มาก 
มาก 

รวมเฉลี่ย 4.15 .48 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.6 สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัยโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  ( x  = 4.19)  รองลงมาคือความปลอดภัยบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมี
คะแนนค่าเฉลี่ย ( x  = 4.11)   
 
ตารางที ่4.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวต่อ 
                    การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา (n = 300) 
 

ปัจจัยที่มีผลความพึงพอใจ ( x ) (S.D.) ระดับความพึง
พึงพอใจ 

ด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น    
- การอ านวยความสะดวกในด้านข้อมูลและแหล่งท่องเที่ยว 
- การขายสินค้าพ้ืนเมืองหรือสินค้า OTOP 
- การให้ความต้อนรับอย่างมีน้ าใจ 

4.17 
4.22 
4.24 

.54 

.53 

.52 

มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.21 .53 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 4.7 สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านความร่วมมือของ
ประชาชนในท้องถิ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ประชาชนในท้องถิ่นให้ความต้อนรับอย่างมีน้ าใจมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.24) รองลงมาเป็นการ
ขายสินค้าพ้ืนเมืองหรือสินค้า OTOP มีค่าเฉลี่ย ( x  = 4.22) และการอ านวยความสะดวกในด้านข้อมูล
และแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย ( x  = 4.17) ตามล าดับ    
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวมรายด้านของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 

ปัจจัยที่มีผลความพึงพอใจ ( x ) (S.D.) ระดับความพึง
พึงพอใจ 

ด้านแหล่งท่องเที่ยว 4.11 .50 มาก 
ด้านบริการ 
ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ด้านความปลอดภัย 

3.92 
3.94 
4.15 

.55 

.67 

.48 

มาก 
มาก 
มาก 

ด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น 4.21 .53 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.06 .54 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.8 สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในแต่ละ
ด้าน อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความร่วมมือของประชาชนใน
ท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.21) รองลงมาคือด้านความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย ( x  = 4.15) ด้าน
แหล่งท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ย ( x  = 4.11) ด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลมีค่าเฉลี่ย ( x  = 3.94) และด้าน
บริการมีค่าเฉลี่ย ( x  = 3.92) ตามล าดับ 
 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา   
 จากแบบสอบถามวิจัย นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลาได้ให้ข้อเสนอแนะ
สามารถสรุปได้ 3 ประเด็นหลัก คือเรื่องป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีน้อย ควรมีการป้ายบอก
ระยะทางเป็นระยะๆ  แหล่งท่องเที่ยวควรเพ่ิมถังขยะให้มากขึ้นกว่าเดิม และการเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวควรปรับปรุงเรื่องถนนหนทางให้มีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 
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บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ยวเชิงนิเวศ ในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา จ านวน 300 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 – 15 มกราคม 2560 เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม  สถิติที่
ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1 สรุปผลการวิจัย 
 1. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.00 มีอายุ 15–30 ปี มากที่สุด ร้อยละ 
41.00 ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในสามจังหวัดภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ร้อยละ 97.00 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 44.00 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ร้อยละ 
68.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 
 2. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ร้อยละ 82.00 เคยมาเที่ยว
มากกว่า 5 ครั้ง ร้อยละ 43.30 วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว คือ แช่น้ าพุร้อน ร้อยละ 
89.00 วิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง ร้อยละ47.30 ส่วนใหญ่มาเที่ยว
แบบไปเช้า-กลับเย็น  ร้อยละ 55.30 ส าหรับผู้ที่พักค้างคืนส่วนใหญ่พักที่โรงแรม ร้อยละ 30.70 การ
บริการที่ต้องการให้ส่งเสริมมากที่สุดได้แก่กิจกรรมชมธรรมชาติ ร้อยละ 27.00 สื่อที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจ ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต   
 3. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.06)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
 ด้านการท่องเที่ยว  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.11) 
เรื่องที่อยู่ระดับมากที่สุดได้แก่ การเที่ยวชมทะเลหมอก ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว และการแช่น้ าพุ
ร้อน เรื่องที่อยู่ในระดับมากได้แก่ การเที่ยวชมอุโมงค์ปิยมิตรหรืออุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  หอนาฬิกา
เมืองเบตงหรือตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก การเข้าเยี่ยมชมวัดพุทธาธิวาสหรื อมัสยิดกลาง 
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตง (สวนสุดสยาม) บริเวณด่านพรมแดน และป่าบาลา-ฮาลา ตามล าดับ   
 ด้านการบริการ  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.92) เรื่อง
ที่อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ เรื่อง สถานที่พัก เช่น โรงแรม โฮมสเตย์ รีสอร์ท เรื่องที่อยู่ในระดับมาก
ได้แก่ ความสะอาดโดยภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร มาตรฐานการให้บริการ ห้องน้ า 
ศูนยบ์ริการด้านข้อมูลท่องเที่ยว และเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ตามล าดับ  
 ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
( x  = 3.94) นักท่องเที่ยวพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกเรื่องเรียงตามล าดับ ดังนี้  มีเจ้าหน้าที่คอยให้
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ข้อมูลตามสถานที่ท่องเที่ยว มีการให้ข้อมูล ความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม และมีเอกสารแจ้ง
รายละเอียดข้อมูลสถานที่หรือป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
 ด้านความปลอดภัย  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( x  = 4.15) 
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกเรื่องเรียงตามล าดับ ดังนี้ ความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ความปลอดภัยบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
 ด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด( x  = 4.21) เรื่องที่อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ การให้ความต้อนรับอย่างมีน้ าใจ และ
การขายสินค้าพ้ืนเมืองหรือสินค้า OTOP เรื่องที่อยู่ในระดับมากคือการอ านวยความสะดวกในด้าน
ข้อมูลและแหล่งท่องเที่ยว 
 4. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะได้แก่ ป้ายบอกทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวยังมีน้อย 
ควรมีป้ายบอกระยะทางเป็นระยะๆ ตามแหล่งท่องเที่ยวควรเพ่ิมถังขยะมากขึ้นกว่าเดิม และการ
เดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวควรปรับปรุงเรื่องถนนให้มีมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง   

2 การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้   
 1. ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 15-30 ปีเป็น
ส่วนใหญ่ มีภูมิล าเนาอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน
นักศึกษา รายได้เฉลี่ยคือต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5 ,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
อิทธิพล  โกมิล (2553) ที่ท าวิจัยเรื่องรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาบ้านวังน้ ามอก 
จังหวัดหนองคาย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และมา
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ เดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว เคยมาเท่ียวที่บ้านวังน้ ามอก
มาแล้ว 2-3 ครั้ง ข้อเสนอแนะต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คืออยากให้มีกิจกรรมบริการทางด้านนวด
แผนโบราณ นวดสปา ปั่นจักยาน ควรมีป้ายบอกทางให้ชัดเจนและป้ายแสดงความรู้ทางด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแหล่ง ควรมีการปรับปรุงเรื่องห้องสุขา และจัดหาที่ทิ้งขยะให้ดี
ขึ้น นอกจากนั้นควรสนับสนุนส่งเสริมให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนกับการ
จัดการท่องเที่ยวดังกล่าว เพราะเด็กจะได้สืบทอดการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องผลการวิจัยของเถกิงศักดิ์  ชัยชาญ (2556) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวเชิงนิเวศแล้ว 
2-3 ครั้ง โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางและมากับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
มีความเข้าใจถึงลักษณะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแต่ยังไม่ครบถ้วน โดยเข้าใจว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อการใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่จากการท่องเที่ยวร่วมกัน 
 2. ผลการวิจัยพบว่า วัตถุประสงค์ที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากที่สุด คือ การชมทะเล
หมอก ทีเ่ขาไมโครเวฟ ต าบลอัยเยอร์เวง สวนดอกไม้เมืองหนาวอยู่ในบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร ซ่ึง เป็น
โครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพ้ืนที่ตั้งอยู่บนเขา 
อากาศเย็นสบาย และการแช่บ่อน้ าร้อน ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล และ



33 
 

นิยมไปเช้า-กลับเย็น กรณีที่พักค้างคืนส่วนใหญ่จะพักท่ีโรงแรม ทั้งนี้เพราะที่พักบริเวณใกล้ๆกับแหล่ง
ท่องเที่ยวมีน้อยนักท่องเที่ยวจึงเข้าพักในตัวเมืองเบตงเป็นส่วนใหญ่ เพราะสะดวกในเรื่องอาหารการ
กิน ความปลอดภัย และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจความสะอาดโดน
ภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังพบว่าการบริการที่ต้องการให้มีการส่งเสริมคือ กิจกรรมชม
ธรรมชาติ การบริการด้านร้านอาหาร และบุคลากรในการน าเที่ยว  ส่วนด้านความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินและบริเวณแหล่งท่องเที่ยว จากการตอบแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวถือได้ว่ายังมี
ความปลอดภัยสูง ถึงจะมีข่าวการก่อเหตุความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นระยะๆก็ตาม 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ การต้อนรับของคนในท้องถิ่นก็
มีส่วนในการสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน รวมถึงสินค้าพ้ืนเมืองที่มีความแตกต่างจากถิ่นอ่ืน 
เช่น ผักน้ า ปลาสัมบ้านคอกช้าง หรือจะเป็นส้มโชกุน ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนเข้ามาเที่ยวที่
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา แต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ก็คือการ
ชมความงามของธรรมชาติ ชมทะเลหมอก แช่บ่อน้ าร้อน และกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต้องการให้
เกิดขึ้นที่อ าเภอเบตงก็คือกิจกรรมชมธรรมชาติ สรุปว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมีความ
ต้องการคือ ประเภทธรรมชาติ เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีอากาศ
บริสุทธิ์มีผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความส าคัญของ
ธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมพ์ภัทรา  สุพาณิชย์ (2558) ท าการวิจัยเรื่อง
โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแอดเวนเจอร์จังหวัดระยองเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดระยอง ซึ่งกลุ่มบุคคลที่เดินทาง
มาด้วยส่วนใหญ่เป็นครอบครัว และนิยมท่องเที่ยวทางทะเลมากที่สุดรองลงมาคือการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การเลือกที่พักพบว่านักท่อเที่ยวส่วนใหญ่เลือกเข้าพักที่โรงแรมหรือรีสอร์ท ส่วนแนวโน้มการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคตการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับความนิยมมากข้ึน เพราะการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวยังแหล่งธรรมชาติต่างๆ โดยไม่ให้เกิดการรบกวนหรือเกิดความ
เสียหายแก่ธรรมชาติ นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความส าคัญและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอีก
ด้วย  ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ คณึงภรณ์  วงเวียน (2554) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาเกาะเสม็ดจังหวัดระยอง พบว่า เกาะเสม็ด
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและป่าไม้ที่สวยงาม และ
จุดเด่นในด้านหาดทรายขาวละเอียด น้ าทะเลใส มีอ่าวต่างๆมากมาย และเป็นสัญลักษณ์ของวรรณคดี
เรื่องพระอภัยมณี มีความเหมาะสมของกิจกรรมการท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยว การจัดการ
ทางการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวขิงเกาะเสม็ดโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางถึงมาก และปริมาณนักท่องเที่ยวที่ต้องการให้มาท่องเที่ยวที่เกาะเสม็ดส่วนมากอยู่
ระหว่าง 200,001-500,000 คนต่อปี และยังสอดคล้องผลการวิจัยของ ปิยวรรณ คงประเสริฐ (2551) 
ท าการวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพ่ือการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ที่เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า แนวทางการวางแผนเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือปลุกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวทางทะเลที่มีรากฐานระดับโลกเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและสร้างความ
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เข้มแข็งแก่ชุมชนโดยยึดหลักการพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน และเกษตรแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 3. ผลการวิจัยพบว่า  นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใน
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ การชมทะเลหมอก สวนดอกไม้เมืองหนาว และการ
แช่บ่อน้ าร้อน ตามล าดับ ด้านการบริการ ที่พึงพอใจมากท่ีสุดได้แก่ สถานที่พัก คือ โรงแรม โฮมสเตย์
หรือรีสอร์ท  ด้านการประชาสัมพันธ์  ที่พึงพอใจมากได้แก่ มีหน้าที่คอยให้ข้อมูลตามสถานที่
ท่องเที่ยว มีการให้ข้อมูล ความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสม และมีเอกสารแจ้งรายละเอียดข้อมูล
สถานที่หรือป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน ด้านความปลอดภัย ที่มีความพึงพอใจมากคือความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และความปลอดภัยบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ด้านความร่วมมือของ
ประชาชนในท้องถิ่น ที่พึงพอใจมากที่สุดได้แก่ การให้ความต้อนรับอย่างมีน้ าใจ และการขายสินค้า
พ้ืนเมืองหรือสินค้า OTOP ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของ มลฤดี อักษรไทย (2550) พบว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวมากว่า 1 ครั้ง กิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมมากที่สุด คือ การนั่งเรือชมธรรมชาติ 
ส่วนใหญ่มาเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ การบริการที่ต้องการให้มีการส่งเสริมมากที่สุดได้แก่ ความ
สะดวกในการเดินทาง สื่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวได้แก่ เพ่ือน ครอบครัว ส่วนความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเช่นรายด้าน พบว่า ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก เรื่องที่อยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ป่าชาย
เลน โกงกาง ด้านการบริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง เรื่องที่อยู่ในระดับมากที่สุด
ได้แก่ เส้นทางคมนาคมที่สะดวก เรื่องที่อยู่ในระดับน้อยที่สุดได้แก่ สถานที่พัก ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เรื่องที่อยู่ในระดับน้อยที่สุดได้แก่ เอกสารแจ้งรายละเอียด
สถานที่ ด้านความปลอดภัย มีความพึงพอใจ โดยรวมในระดับมาก เรื่องที่อยู่ ในระดับมากที่สุดได้แก่ 
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ด้านความร่วมมือขอประชาชนในท้องถิ่น ความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เรื่องท่ีอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ การให้การต้อนรับอย่างมีน้ าใจ 

3 ข้อเสนอแนะ 
    3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. เทศบาลเมืองเบตง และส านักงานการท่องเที่ยวและการกีฬา จังหวัดยะลา ควรปรับปรุง
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเรื่องเอกสารแจ้งรายละเอียดข้อมูลสถานที่และป้ายบอกทางแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน  
 2. ควรท าการพัฒนาเรื่องเส้นทางคมนาคม และการขนส่งมวลชน ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเดินทางไปท่องเที่ยว เพราะเส้นทางส่วนใหญ่ค่อนข้างสูงชัน
และคดเคี้ยว หากมีการปรับปรุงในเรื่องการคมนาคมคาดว่านักท่องเที่ยวภาคอ่ืนๆจะเดินทางมาเที่ยว
อ าเภอเบตงมากขึ้น จากแบบสอบถามจะเห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่น ารถยนต์ส่วนตัวและ
จักรยานยนต์เป็นพาหนะ 
 3. ควรท าการปรับปรุงการบริการด้านที่พักใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบายไม่ต้องเข้ามาพักค้างคืนที่โรงแรมในตัวเมืองเบตง เพราะจาก
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แบบสอบถามส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะต้องเข้ามาพักในตัวเมืองเนื่องจากที่พักใกล้สถานที่ท่องเที่ยวไม่
สามารถรองรับนักท่องเที่ยว 
    3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
          1. การท าวิจัยครั้งนี้ ผู้ท าวิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ไม่ได้เก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ท าให้ได้ข้อมูลด้าน
เดียว 
 2. ควรท าการศึกษาและวิจัยในเรื่องของการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่าง
ยั่งยืนในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
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แบบสอบถามวิจัย 
เร่ือง  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ                             

ในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
................................................ 

ค าชี้แจง   
1.  แบบสอบถามวิจัยฉบับนี้ มีทั้งหมด  4  ตอน 
2.  โปรดท าเครื่องหมาย    หน้าข้อความที่ท่านเลือก 
 

ตอนที่ 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.1  เพศ 
    1.  ชาย    2.  หญิง 
 
 1.2  อายุ 
    1.  น้อยกว่า  15  ปี    2.  15 – 30  ปี   3.  31 – 45  ปี 
    4.  46 – 60  ปี    5.  60  ปีขึ้นไป 
 
 1.3  ภูมิล าเนา 
   1.  3 จังหวัดชายแดนใต้     2.  ภาคใต้        3.  ภาคกลางและภาคตะวันออก 
   4.  ภาคตะวันตก     5.  ภาคเหนือ       6.  ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 1.4  ระดับการศึกษาสูงสุด 
    1.  ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    2.  มัธยมศึกษาตอนต้น 
    3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.    4.  อนุปริญญา/ปวส. 
    5.  ปริญญาตร ี                 6.  สูงกว่าปริญญาตร ี
  
 1.5  อาชีพ 
    1.  นักเรียน/นักศึกษา    2.  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

  3.  ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย    4.  รับจ้างท่ัวไป 
  5.  เกษตรกร     6.  อื่นๆ โปรดระบุ................................................ 
 

 1.6  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
    1.  ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท   2.  5,001 – 10,000  บาท 
    3.  10,001 – 20,000  บาท    4.  20,001 – 30,000  บาท 
    4.  30,001 – 40,000  บาท    5.  40,000  บาทขึ้นไป 
 
ตอนที่ 2  พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่มาเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 2.1  ท่านเคยมาท่องเท่ียวอ าเภอเบตง จังหวัดยะลามาก่อนหรือไม่ 
    1.  เคย     2.  ไม่เคย 
 2.2  จ านวนคร้ังของการมาเที่ยวอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
    1.  1  ครั้ง     2.  2-3  ครั้ง   

  3.  4-5  ครั้ง     4.  มากกว่า 5 ครั้ง 
 



 
 2.3  วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา(สามารถตอบได้มากว่า 1 
ข้อ) 
    1.  ชมทะเลหมอก    2. แช่น้ าพุร้อน   3.  เที่ยวชมอุโมงค์ปิยะมิตร
    4.  เที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองหนาว   5.  อื่นๆ (ระบุ)................................................... 
 
 2.4  การเดินทางมาเที่ยวท่ีอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีใด 
    1.  เดิน/รถจักรยาน     2.  รถจักรยานยนต ์
    3.  รถยนต์ส่วนบุคคล    4.  รถโดยสารประจ าทาง 
    5.  รถรับจ้าง/รถแท็กซี ่    6.  อื่นๆ (ระบุ)...................................................... 
 2.5  การมาเที่ยวท่ีอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ท่านมีการเดินทางในรูปแบบใด 
    1.  ไปเช้า – เย็นกลับ (ข้ามไปตอบข้อ 2.7)   2.  ค้างคืน 
 2.6  ในกรณีที่ท่านพักค้างคืน ท่านเข้าพักที่ใด 
    1.  โฮมสเตย ์     2.  รีสอร์ท 
    3.  โรงแรม     4.  อื่นๆ โปรดระบุ................................................. 
 2.7  การบริการด้านใดที่ท่านต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา 
    1.  สถานท่ีท่องเที่ยว     2.  สถานท่ีพัก 
    3.  ความสะดวกในการเดินทาง   4.  การบริการด้านร้านอาหาร 
    5.  บุคลากรในการน าเที่ยว    6.  แหล่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
    7.  กิจกรรมชมธรรมชาต ิ    8.  อื่นๆ โปรดระบุ................................................ 
 2.8  ข้อมูลจากสื่อในข้อใดที่ส่งผลให้ท่านตัดสินใจมาเที่ยวในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
    1.  หนังสือพิมพ์    2.  วารสาร    3.  โบชัวร์/แผ่นพับ 
    4.  อินเตอร์เน็ต    5.  บริษัทน าเที่ยว   6.  เพื่อน 
    7.  การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ   8.  รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ 
    9.  อื่นๆ โปรดระบุ....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจ  ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ด้านแหล่งท่องเท่ียว      
1  ชมทะเลหมอก         
2  น้ าพุร้อน        
3  อุโมงค์ปิยะมิตร , อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ์ิ      
4  สวนดอกไม้เมืองหนาว      
5  ป่าบาลา – ฮาลา      
6  หอนาฬิกาเมืองเบตง , ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สดุในโลก      
7  สวนสาธารณะเทศบาลเมืองเบตง ( สวนสุดสยาม )      
8  วัดพุทธาธิวาส , มัสยิดกลาง      
9  บริเวณด่านพรมแดน      
 ด้านการบริการ      
1  ที่พัก เช่น โรงแรม , โฮมสเตย์ , รีสอร์ท      
2  ร้านอาหาร      
3  ห้องน้ า      
4  ศูนย์บริการด้านข้อมลูท่องเที่ยว      
5  มาตรฐานในการให้บริการ      
6  เส้นทางการคมนาคมทีส่ะดวก      
7  ความสะอาดโดยภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยว      
 ด้านการประชาสัมพันธข์้อมลู      
1  มีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ข้อมูลตามสถานท่ีท่องเที่ยว      
2  มีเอกสารแจ้งรายละเอียดข้อมลูสถานท่ี , ป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวท่ีชัดเจน      
3  มีการให้ข้อมลู ความรู้ด้านการท่องเที่ยวท่ีเหมาะสม      
 ด้านความปลอดภัย      
1  ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรพัย์สิน      
2  ความปลอดภัยบริเวณแหล่งท่องเที่ยว      
 ด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น      
1  การอ านวยความสะดวกในด้านข้อมูลและแหล่งท่องเที่ยว      
2  การขายสินค้าพ้ืนเมือง , สนิค้า OTOP      
3  การให้ความต้อนรับอย่างมีน้ าใจ      



ตอนที่ 4     ข้อเสนอแนะต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา  
 
ท่านมีข้อเสนอแนะใดส าหรับการไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเบตง และทางเทศบาลเมืองเบตงควรจะมี
นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอ าเภอเบตงอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………. 
 
 
         
 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
     

   
  
   

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อผู้วิจัย   นางสาวราศรี  สวอินทร์ 
วัน เดือน ปีเกิด   2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2506 
สถานที่ท างาน   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ต าแหน่ง   อาจารย์  หลักสูตรสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 
                       และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คุณวุฒิ    ปริญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  0-9503-66288 
E-mail Address:  rasri1963@gmail.com 
ผลงานทางวิชาการ/วิจัย  1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนแบบการแสดงบทบาท 
        สมมติในรายวิชาสังคมภิวัตน์  ปีการศึกษา 2558 
    2. ผลการสอนแบบกรณีศึกษาที่มีผลต่อการเรียนรู้และความพึง 

    พอใจของนักศึกษา ในรายวิชา 2150305 เทคนิคการสอนวิชา 
    สังคมศึกษา หลักสูตรสังคมศึกษา  ปีการศึกษา 2557 
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