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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the ecotourism access pattern at Ban Thung Rak, 
Khuraburi district, Phang nga province.  The data were collected from 300 tourists who visited the place. 
The participants were asked to do the questionnaires which created by the researcher in four components, 
factors about the area, management, activities and process, and participation both community and tourists. 
 The statistics used to analyze the data were frequency, mean, standard deviation and one- way 
ANOVA  as well as F- test for testing the hypothesis.  In addition, if there were found some statistically 
significant differences, they had been tested the difference of each pair at significant level 0.05 and reliability 
at 95 %. Multiple linear regressions was used for a predictive analysis. 
 The research results were concluded into two ecotourism access patterns of the place.  Firstly, 
the public relation pattern was found that the media which mostly affected the participants’  perception 
and requirement were ‘twitter’, ‘mouth-to-mouth communication’, ‘state tourism media’ and ‘Instagram’ 
respectively. Secondly, the ecotourism pattern was found that the participants mostly wanted to visit and 
attend were ‘Ko Phra Tong’ (the name of an island), ‘camping’, ‘Tha-lae Waek Nuat Mangkorn’ (The name 
called a place which separated sea), ‘the forest conservation and watching wild animals’ and ‘study tour’ 
respectively.  The results were also found that the four components (Factors about the area, management, 
activities and process, and participation both community and tourists)  supported the ecotourism pattern 
stable and sustainable (Value chain).  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านทุ่งรัก 
อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์  ได้มาจากการให้นักท่องเที่ยว ที่เข้าไปเที่ยวในสถานที่
ดังกล่าว จ านวน 300 คน ตอบแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เกี่ยวกับการรับรู้และความต้องการ ในการ
มาเที่ยวจังหวัดพังงา ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้านดังนี้ 1) ด้านพ้ืนที่ 2) ด้านการจัดการ 3) ด้านกิจกรรม และ
กระบวนการ และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยง เบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และใช้การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ
จ าแนกทางเดียวโดยใช้ค่า สถิติ One-way ANOVA, F-test และในกรณี ที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ระดับความเชื่อมั่น 95 % และ
สมการพยากรณ ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 
 ผลการวิจัย สามารถสรุปรูปแบบการเข้าถึงสถานที่ท่อง เที่ยวเชิงนิเวศ: หมู่บ้านทุ่งรัก อ าเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา ได้ 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการประชาสัมพันธ์ พบว่า สื่อที่ส่งผลต่อการรับรู้และความต้องการ
เป็นอันดับ 1 ได้แก่ “ทวิตเตอร์” โดยเกี่ยว ข้องกับปัจจัย ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรม และด้านการ
มีส่วนร่วม อันดับที่ 2 “โดยการบอกต่อเพ่ือน” ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย ด้านพ้ืนที่ ด้านกิจกรรมและด้านการมี
ส่วนร่วม อันดับที่ 3 “สื่อการท่องเที่ยวของรัฐ” โดยเกี่ยว กับปัจจัยด้านพ้ืนที่ ด้านกิจกรรม และด้านการมีส่วน
ร่วม  และอันดับที่4 “อินสตาร์แกรม” ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วม 2) รูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่า มีความต้องการเข้าร่วมเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ “เกาะพระทอง” ในปัจจัยด้านพื้นที่ 
อันดับที่ 2 “กิจกรรมการกางเต็นท์” ในปัจจัยด้านพ้ืนที่ ด้านการจัดการ และด้านการมีส่วนร่วม อันดับที่  3 
“ทะเลแหวกหนวดมังกร” ในปัจจัยด้านพ้ืนที่ อันดับ 4 “การอนุรักษ์พันธุ์ไม้การส่องสัตว์” ในปัจจัยด้านพ้ืนที่ 
และด้านการจัดการ และอันดับที่ 5 “ทัศนะศึกษา” ในปัจจัยด้านกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วม นอกจากนี้
ยังพบว่า องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านพ้ืนที่ 2) ด้านการจัดการ 3) ด้านกิจกรรมและกระบวนการ             
และ 4) ด้านการมีส่วนร่วม ทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยว สนับสนุนให้รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีความ
มั่นคงและยั่งยืน หรือเกิดโซ่แห่งคุณค่า 
 
 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ห่วงโซ่แห่งคุณค่า 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย “สึนาม”ิ 
ที่ถล่มชายฝั่ง จังหวัดพังงา ในวัน ที่ 26 ธันวาคม 
พ.ศ. 2547 เป็นเหตุให้เกิดการ สูญเสีย ชีวิต และ
ทรัพย์สินจากคลื่นยักษ์ที่เกิดขึ้นที่เกาะพระทอง 
จังหวัดพังงา หลายครอบครัวเกิดความหวาดกลัว  
จนไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่นั้นได้อีก สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระราชกระแสให้ส านักงานมูลนิธิชัย พัฒนา
เดินทาง เข้าไปตรวจสอบให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ที่ได้ รับผล กระทบและความเดือดร้อน 
แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ทั้ง
ได้มีการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระ องค์ซื้อที่ดิน
บริเวณบ้านทุ่งรัก จ านวน 300 ไร่ มอบให้มูลนิธิชัย
พัฒนาจัดสร้างที่พักอาศัยและจัดหาอา ชีพให้แก่
ชาวบ้านผู้ ประสบภัย ได้ท ากินโดยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณโปรด เกล้าโปรด
กระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ทรงมาดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
ท าให้ชาวบ้านกว่า 150 ครัวเรือน หรือประมาณ 
498 คน ได้มีที่อยู่อาศัยมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอ ที่
จะเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขอย่างพอเพียง ผ่าน
ไปไม่ถึง 10 ปี คนที่บ้านทุ่งรัก กลับมีชีวิตใหม่อีก
ครั้ง จากน้ าพระหฤทัยของพระ บาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่ หั ว รั ชกาลที่  9  และสม เด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี ที่ทรงเล็ง 
เห็นความทุกข์ยากของพสกนิกรไทยในยามมีภัย
พิบัติ ปัจจุบัน บ้านทุ่งรักได้รับการพัฒนาให้เป็น
หมู่บ้านท่อง เที่ยวเชิงนิเวศให้นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทย และต่าง ประเทศได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชน 
(มูลนิธิชัยพัฒนา, 2557) 
 จั งหวั ด พั ง ง ามี ศั กยภาพด้ า น ก า ร
ท่องเที่ยวสูง เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย 
ทั้งบนบกและใต้น้ า มีกลุ่มเกาะสวยงามที่วางตัว
เรียงรายอยู่ในทะเลอันดามัน จนพังงาได้รับสมญา
นามว่าเป็นดินแดนแห่งป่าเกาะ รวมทั้งยังมีผืนป่า
ชายเลนหนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศ
ไทยพังงา เต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่น่าสนใจ โดย เฉพาะ

เรื่องราวของผู้คนหลากเชื้อชาติทั้งไทย จีน มุสลิม 
และชาวไทยใหม ่(ชาวเล) อาศัยอยู่ในชุม ชนเก่าแก่
ที่น่าสน ใจ เช่น เกาะปันหยี เกาะยาว หมู่  บ้าน
ชาวมอแกนที่อาศัยที่หมู่เกาะสุรินทร์ ชุมชนชาว
เหมืองแร่ที่ตะกั่วป่า ฯลฯ นอกจากนี้ พังงาเต็มไป
ด้วยแหล่งธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์ เป็นที่รู้จักไป
ทั่วโลก เช่น โลกใต้น้ าของหมู่ เกาะสิมิลัน ดง
ปะการังหลากหลายและฝูงปลาน้อยใหญ่ใต้ทะเล
หมู่เกาะสุรินทร์ เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะพระทอง 
ป่าชายเลน น้ าตก โถงถ้ าพังงา ภาพเขียนในถ้ า
ภาชนะดินเผา ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทรัพยากร
ล้ าค่าที่ท าให้พังงาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลาย ทาง
ข อ ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ส ม อ ม า  ( ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพังงา , 
2559) 
 ปัจจุบันการท่องเที่ ยว  แค่ พักผ่ อน
เปลี่ ย น ไปนั กท่ อ ง เ ที่ ย วหล ายกลุ่ ม  เ ริ่ ม ใ ห้
ความส าคัญกับกิจกรรมที่ไม่ท าลายธรรมชาติ และ 
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดย “การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์หรือเชิงนิเวศ” ซ่ึงมีความแตก ต่างจากการ
ท่องเที่ยวทั่ว ๆ ไปให้ความ  ส าคัญกับการอนุรักษ์
เป็นหลัก นอกจากนี้ ยั งมุ่ ง เน้ นส่ ง  เสริมการ
ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่
น่าสนใจของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งจุด เด่นของ
การท่องเที่ยวนี้  คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นได้รับผล ประโยชน์ จากการท่องเที่ยวทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รูปแบบของการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ได้แก่ การลงทุนกับสิ่งอ านวยความ
สะดวกขนาดเล็กท่ีส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ า การ
เป็นมัคคุเทศก์ การน าสินค้าที่เป็นศิลปหัตถกรรม 
พ้ืนบ้านมาขายแก่นัก ท่องเที่ยว และการจ้างงาน
ในส่วนบริการอ่ืน ๆ เป็นต้น  (กิดานัล กังแฮ, 
2559) 
 ผู้วิจัยพบว่า มีแหล่งท่อง เที่ยวเชิงนิเวศ
ที่สมบูรณ์ และยังไม่เป็นที่รู้จักจากนักท่องเที่ยว 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดท าการวิจัยการ ศึกษารูปแบบ
การเข้าถึงสถานที่ท่อง เที่ยวเชิงนิเวศ บ้านทุ่งรัก 
อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตลอดจนกระ ตุ้น
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เศรษฐกิจให้มีการเติบโตสูง ขึ้นจากการท่องเที่ยว
ธรรมชาติ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1.  เพ่ือศึกษารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ บ้านทุ่งรัก อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  
 2.  เพ่ือศึกษารูปแบบของกิจกรรมเพ่ือ
การเข้าถึงสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านทุ่งรัก               
อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
 3.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรม การท่องเที่ยว
ของนักท่อง เที่ยวเพื่อการเข้าถึงสถานท่ีท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ บ้านทุ่งรักอ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  รปูแบบการประชา สัมพันธ์ที่ได้จาก
งานวิจัยสามารถส่งผลต่อการเข้าถึงสถานที่ท่อง 
เที่ยวเชิงนิเวศ บ้านทุ่งรัก อ าเภอคุระบุรี จังหวัด
พังงา 

 2.  รูปแบบของกิจกรรม การท่องเที่ยว
จากงานวิจัยส่งผลต่อการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ บ้านทุ่งรัก อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
 3.  รูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวที่ได้จากงานวิจัยส่งผลต่อการเข้า               
ถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านทุ่งรัก อ าเภอคุ
ระบุรี จังหวัดพังงา 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยว ข้องแนวคิดทฤษฎี
รูปแบบเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่า 
 เป็นแนวคิดการแบ่ งหน้ าที่ ใน เป็น
กิจกรรม (Activities)  แบ่ง เป็นกิจกรรม หลัก 
(Primary activities)  และกิ จกร รมสนั บสนุน 
(Support activities) โดยที่ผู้ บริหารจ าต้องศึกษา 
และวิ เคราะห์ถึ งกิจกรรมเชิ งคุณค่า  (Value 
activities ) เพ่ือเชื่อมโยงสอดประ สานกิจกรรม
หลัก และกิจกรรมสนับสนุนเพ่ือสร้าง และส่งมอบ
คุณค่าในสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้า แนวคิดห่วง
โซ่แห่งคุณค่า (The value chain) เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษา เพ่ือค้นหาว่าองค์กรนั้น  ๆ มีการ
ประสานกิจกรรมเชิงคุณค่าอย่างไร 
 กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน          
ก็คือ กิจกรรมทางตรงและทางอ้อม เพ่ือสร้าง
คุณค่าให้ลูกค้าใช้เพ่ือสร้างความได้เปรียบ ในการ
แข่งขัน (Porter, 1985, p. 33) โดยความได้เปรียบ
มาจากห่วงโซ่ขององค์กร ซึ่งท าได้ดี กว่าคู่แข่ง ยิ่ง
ท าได้ดี  ยิ่งยากที่ผู้ อ่ืนจะลอกเลียนแบบ ทัศนะใน
การสร้างคุณค่าคือสร้างความพึงพอ ใจให้ลูกค้า
ด้วยคุณค่าสูงสุด ภายใต้กิจกรรมในองค์กรเพ่ือ
เชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม (Activities) เป็นหัวใจ
หลักน าไป  สู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น กล
ยุทธ์ต้นทุนต่ ามาจากการผลิตแบบปริมาณมาก 
สัมพันธ์กันจ าหน่ายในแบบปริมาณมาก การ
โฆษณาแบบใช้สื่อเดียวเข้าถึงผู้  บริโภคทุกกลุ่ม 
หรือกลยุทธ์การสร้างความแตก ต่างมาจากกิจ 
กรรมการจัดหาวัตถุดิบที่เน้นคุณ ภาพ การจัดซื้อที่
ให้ความส าคัญต่อคุณภาพรวม ถึงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ดี ฯลฯ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการประชา 
สัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 การประชาสัมพันธ์การท่อง  เที่ ยว 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากองค์กรหน่วยงาน 
ผู้บริหาร ไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ทั้งตรง
และอ้อม โดยใช้สื่อต่าง ๆ เพ่ือสร้างภาพพจน์ดีของ
องค์กร หน่วยงาน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับ 
การประชาสัมพันธ์มิใช้แค่เพียงเผยแพร่หรือสื่อสาร
ไปนัก ท่องเที่ยวเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องสังเกตรับ
ฟังความต้องการ ของนักท่องเที่ยวเพ่ือสามารถ 
ปฏิบั ติ แก้ ให้ สอดคล้ อง  กับความต้ อง  การ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจึงเป็นการสื่อสัมพันธ์
แบบทางคู่   
 อรจันทร์ ศิริโชติ (2556, หน้า 128) 
การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อระหว่าง
องค์กรกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้ขาย ลูกค้า
เจ้าของปัจจัยการผลิตกลุ่มของผู้ถือหุ้น และชุมชน 
สร้างภาพ ลักษณ์ความเข้าใจอันดี ขององค์ กรกับ
สาธารณะชนแบบต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบหลักที่ส าคัญของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี 4 ประการ (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, 2544) ประกอบด้วย 
 1.  องค์ประกอบด้านพ้ืนที่มีลักษณะ
เฉพาะตัว  ซึ่ งมุ่ ง เน้น  สถานที่ท่อง เที่ ยวตาม
ธรรมชาติ โดยนักท่องเที่ยวมีความพอใจในการ
เรียนรู้และการได้สัมผัสกับ  ระบบนิ เวศทาง
ธรรมชาติซึ่งได้ แก่ พืช สัตว์ ระบบของสิ่งแวด 
ล้อมซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงเป็นระบบนิเวศ 
การท่องเที่ยวลักษณะนี้อาจมีความสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ด้วย 
 2.  องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็น
การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมีความส านึกรับผิด 
ชอบ  ไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ร่วมถึงการ
อนุรักษ์ ป้องกัน และช่วงจัดการสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 
 3.   องค์ประกอบด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวได้มี

ความเข้าใจได้ศึกษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ความรู้, เข้าใจสร้างจิตส านึก 
 4.  องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมการ
ท่องเที่ยวที่ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน ใน
ท้อง ถิ่น ร่วมวางแผนแสดงความคิดเห็น และ
ปฏิบัติตามแผน ที่วางไว้เ พ่ือน ามาพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
 Collier and Harraway (1997) กล่าว
ว่า แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพประกอบด้วย  
 1.  สิ่งดึงดูดใจเกิดจากสถานที่นั้น ๆ 
เหตุการณ์เกี่ยวโยงกับสถานที่ โดย อาจเกิดจาก
ธรรม ชาติ หรือมนุษย์สร้างขึ้น แต่สร้างความ
ประทับใจเกิดข้ึน 
 2.  สิ่งอ านวยความสะดวก บริเวณพ้ืนที่
ปลูกสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเพ่ือรองรับกิจกรรมนัก
ท่อง เที่ยว บริหารจัดการพ้ืนที่  อ านวยความ
สะดวกในแหล่ง ท่องเที่ยว ปัจจัยพ้ืนฐาน ระบบ
ขนส่ง, การสื่อสาร, สาธารณูปโภค จ าเป็น ส าหรับ
นักท่องเที่ยวช่วยให้ได้รับความสะดวก สร้างภาพ 
ลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว  
 3.   การเข้าถึงแหล่งท่อง  เที่ยว ซึ่ ง
จะต้องมีระบบขนส่ง ประกอบด้วยเส้นทางยานพา
นะ และผู้ประกอบการขนส่งเพ่ือล าเลียงคน สิ่งของ
ไปปลายทาง  
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) การที่จะ
ให้มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม ทรัพยากรท่องเที่ยว
ใด ๆ มีปัจจัย 3 ประการ คูเปอร์ และฮาราเวย์ ได้
กล่าว  
         1.  ทรัพยากรท่องเที่ยวมีสิ่งดึงดูด เช่น 
ความสวยงามทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม 
โบราณ วัตถุ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์  
 2.   ทรัพยากรท่องเที่ ยวมี เส้นทาง
คมนาคมท่ีเข้าถึง เป็นปัจจัยส าคัญ แหล่งท่องเที่ยว 
และบริเวณใกล้เคียง แหล่งท่องเที่ยว  
 3.  ทรัพยากรท่องเที่ยว ต้องมีสิ่งอ านวย
ความสะดวก ที่ส าคัญ เช่นบริการด้านน้ าประปา 
ไฟฟ้า การสื่อสาร การขนส่ง ที่พัก อาหาร น าเที่ยว 
แลกเปลี่ยนเงิน ตราสินค้าท่ีระลึก 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรม และ
หาข้อมูลเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจนน ามาสู่
การวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับนักอนุรักษ์ เจ้าหน้าที่ป่าชายเลน หัวหน้า
ชุมชน บริษัททัวร์ที่ท าการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศจ านวน 9 คน เพ่ือท าการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามแล้วท าการวิจั ย เชิ ง
ปฏิบัติการโดยการน านักท่องเที่ยวจ านวน 30 คน  
ไปท่ อง เที่ ย วตาม เส้ นทางที่ ก าหนดไว้  เมื่ อ
ด าเนินการเสร็จสิ้นท าการวิเคราะห์ข้อ มูลแล้วจึง
น าผลจากข้อมูลนั้น มาสร้างเป็นข้อค าถามใน
แบบสอบถามเชิงปริมาณเพ่ือท าการเก็บข้อมูลจาก
นักท่องเที่ยว จ านวน 300 คนเกี่ยวกับเส้นทางการ
เดินทางมาท่องเที่ยว อ. คุระบุรี จ. พังงา เพ่ือท า
การประเมินการรับรู้ ความต้องการ และพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว 
 ในตอนท้ายผู้วิจัยน าผลการวิจัยเชิง
ปริมาณที่ได้มาท าการสนทนากลุ่มกับผู้อ านวยการ
โครงการส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นักวิเคราะห์
โครงการสิ่ง แวดล้อมส า นักงานมูลนิธิชัย พัฒนา
เจ้าหน้าที่ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนารวมทั้งสิ้น 3 
คน จนได้รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
บ้านทุ่งรัก อ. คุระบุรี จ. พังงา 
 
ผลการศึกษาวิจัย 
 เมื่อผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยการแปลค่า
ด้ ว ย ค่ า ค ว า ม ถี่  ( Frequency)  ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
(Percentage)  ค่ า เฉลี่ ย  (Mean)  ค่ าเบี่ ยง เบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และการใช้การ
ทดสอบสมมุติฐาน ด้วยวิธีการใช้ความแปรปรวน
แบบจ า แนวทางเดียวโดยใช้ค่าสถิติ One-way 
ANOVA, F-test กรณีพบค่าความแตกต่างที่มีนัย 
ส าคัญ 0.05 ระดับความเชื่อมัน 95% แล้วสร้าง
สมการการพยากรณ์โดยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple regression analysis) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว กับการรับรู้
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีผลกับ
สถานที่ท่องเที่ยว อ. คุระบุรี จ. พังงา 
 ตั ว แ ป ร ต้ น คื อ  ก า ร รั บ รู้ ก า ร
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างน้อย 1 
ตัว ที่สามารถท านายผลการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตาม คือ  ทวิตเตอร์Twitter สื่อการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยเพ่ือน เคเบิล ทีวี บล็อกเกอร์ 
Blogger อินสตาร์ แกรม Instagram  เฟซบุ๊ ก 
Facebook 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว กับการรับรู้
การประชา สัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีผลกับ
การประเมินสถานที่ท่องเที่ยว อ. คุระบุรี จ. พังงา
ด้านพื้นที่ 
 ตั วแปรต้นที่ ส ามารถแสดงถึ งการ
ประชาสัมพันธ์ในการเข้า ถึงสถานที่ท่องเที่ยว 
(ด้านพ้ืนที่) โดยสามารถเรียงล าดับ ดังนี้ คือ อันดับ
ทีห่นึ่ง ทวิตเตอร์ 0.191 อัน ดับที่สอง เพ่ือน 0.150 
อันดับที่สาม สื่อของ การท่องเที่ยวแห่งประ เทศ
ไทย 0.0148 อันดับที่สี่ เคเบิ้ลทีวี -0.113 จะเห็น
ได้ว่าอันดับสี่ เคเบิ้ลทีวี มีค่าติดลบหมายความว่า 
การประชาสัมพันธ์โดยใช้เคเบิ้ลทีวี หากมีความไม่
เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนในการประชาสัมพันธ์
สื่อดังกล่าว อาจส่งผลท าให้การเข้าถึงรูปแบบ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลดลงได ้
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว กับการรับรู้
การประชา สัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีผลกับ
การประ เมินสถานที่ท่องเที่ยว อ.คุระบุรี จ.พังงา
ด้านการจัดการ 
 ตั วแปรต้นที่ ส ามารถแสดงถึ งการ
ประชาสัมพันธ์ในการเข้า ถึงสถานท่ีท่องเที่ยว(ด้าน
การจัด การ) โดยสามารถเรียงล าดับดังนี้  คือ 
อันดับที่หนึ่งทวิตเตอร์ 0.359 อันดับที่สองเคเบิ้ล
ทีวี -0.173 จะเห็นได้ว่าอันดับสอง เคเบิ้ลทีวี มีค่า
ติดลบหมายความว่า ในการประชาสัมพันธ์โดยใช้ 
เคเบิ้ลทีวี หากมีความไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาด 
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เคลื่อนในกาประชาสัมพันธ์สื่อดังกล่าว อาจส่งผล
ท าให้การเข้า ถึงรูปแบบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลดลง
ได ้
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว กับการรับรู้
การประชา สัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีผลกับ
การประ เมินสถานที่ท่องเที่ยว อ.คุระบุรี จ.พังงา
ด้านกิจกรรมและกระบวนการ 
 ตั วแปรต้นที่ ส ามารถแสดงถึ งการ
ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว (ด้าน
กิจกรรมและกระบวนการ) โดยสามารถเรียงล าดับ 
ดังนี้ คือ อันดับที่หนึ่ง เพ่ือน 0.369 อันดับที่สอง 
ทวิตเตอร์ 0.309 อันดับที่สาม อินสตาร์แกรม 
0.138, อัน ดับที่สี่ โทรทัศน์ -0.119 อันดับที่ห้า 
สื่อการท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทย 0.116 อัน ดับ
ที่หก บล็อกเกอร์ -0.115 อัน ดับที่เจ็ด เคเบิ้ลทีวี -
0.107, อัน ดับแปดเฟสบุ๊ก -0.095 จะเห็นได้ว่า
อันดับสี่โทรทัศน์ อันดับที่หกบล็อกเกอร์,อันดับที่
เจ็ด เคเบิ้ลทีวี และอันดับแปดเฟสบุ๊ก มีค่าติดลบ
จึงหมาย ความว่า ในการประชา สัมพันธ์โดยใช้
โทรทัศน์บล็อกเกอร์ เคเบิ้ลทีวี เฟสบุ๊ก หากมีความ
ไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาด เคลื่อนในการประชา 
สัมพันธ์สื่อดังกล่าว อาจส่งผลท าให้การเข้า  ถึง
รูปแบบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลดลงได้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว กับการรับรู้
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีผลกับ
การประเมินสถานที่ท่องเที่ยว อ.คุระบุรี จ.พังงา
ด้านการมีส่วนร่วม 
 ตั วแปรต้นที่ ส ามารถแสดงถึ งการ
ประชาสัมพันธ์ในการเข้า ถึงสถานที่ท่องเที่ยว 
(ด้านการมีส่วนร่วม) โดยสามารถเรียงล าดับ  คือ 
อันดับที่หนึ่ง เพ่ือน 0.349 อัน ดับที่สองทวิตเตอร์ 
0.302 อันดับที่สาม อินสตาร์แกรม 0.217 อันดับที่
สี่  บล็อกเกอร์  -0 .204,  อันดับที่ห้ า  สื่ อการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0.198 อันดับที่หก เฟส 
บุ๊ก -0.178 อันดับที่เจ็ด โทรทัศน์ -0.127 จะเห็น
ได้ว่าอันดับสี่ บล็อกเกอร์ อันดับที่ หกเฟสบุ๊ก,
อันดับที่เจ็ด โทรทัศน์ มีค่าติดลบหมาย ความว่า 
ในการประชา สัมพันธ์โดยใช้ บล็อกเกอร์เฟสบุ๊ก 

โทรทัศน์ หากมีความไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาด 
เคลื่อนในการประชาสัมพันธ์สื่อดังกล่าว อาจส่งผล
ท าให้การเข้า ถึงรูปแบบท่อง เที่ยวเชิงอนุรักษ์
ลดลงได้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว กับกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่นัก ท่องเที่ยวต้องการกับการ
ประเมินสถานที่ท่องเที่ยวอ.คุระบุรี จ.พังงา 
 พบว่า กิจกรรมในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น 
วิถีวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นกิจกรรมการเรียนรู้
ชีวิต “ชาวมอแกน/ ชาวมอแกรน”กิจกรรมการ
เรียนรู้ชีวิต “ชาวอูรักลาโว้ย”ความรู้ที่ได้จากแหล่ง
ท่อง เที่ยว เช่น วิหารเซียนหัวมังกร บนเกาะทุ่ง
นางด า อ.คุระบุรี จ.พังงากิจกรรมพบมหัศจรรย์
ความงามธรรมชาติ “ทะเลแหวกหนวดมังกร” 
เกาะยาวน้อย จ.พังงา ที่  อ.คุระบุรี  จ. พังงา 
กิจกรรม “เกาะพระทอง” ทะเลงามสุดขอบฟ้า-
ตระการตาป่าเสม็ด -ที เด็ดทุ่ งสะวันนาสีทอง   
กิจกรรมการท่องเที่ยวน้ าตก กิจกรรมที่ส่งเสริมคน
ในชุม ชนให้มีส่วนร่วมกันกับนักท่อง เที่ยวเช่น 
การช่วยกันปลูกป่าโกง กาง กิจกรรมการปลูกป่า
ชายเลนกิจกรรมทัศนะศึกษา ให้ความรู้ในการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติกิจกรรมการพักกางเต็นท์ 
กิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ “ธารมรกต” สัมผัสธรรม 
ชาติ “คลองนางยอน” อ.คุระบุรี จ.พังงา กิจกรรม
ชมความงามธารพลับพลึงบานสะพรั่งปลายฝนต้น
หนาว อ.คุระบุรี จ.พังงา กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ 
เช่น การปลูกและเพาะบ ารุงรักษาพันธุ์ไม้พ้ืนเมือง 
กิจกรรมดูการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า/ ปล่อยสัตว์น้ าคืน
สู่ทะเลกิจกรรมการส่องดูนกกิจกรรมการส่องสัตว์
กิจกรรมการชมหิ่งห้อยกิจกรรมศึกษาชีวิตและ
พฤติกรรมปูก้าม ดาบแหลมไม้ตาย กองทัพปูก้าม 
ดาบ พังงากิจกรรมกีฬาทางบก เช่น ปั่นจักรยาน 
กิจกรรมเดินป่า กิจกรรมกีฬาทางน้ า เช่น พายเรือ
แคนนูน กิจ กรรมการด าน้ า กิจ กรรมนันทนาการ 
เช่น กิจกรรม ตกปลา กิจกรรมด้านสุขภาพ เช่น 
กิจกรรมวิ่งตามเส้นทางที่ก าหนดไม่เกิดปัญหา 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว กับกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่นัก ท่องเที่ยวต้องการมีผลกับการ
ประเมินสถานที่ท่องเที่ยว อ.คุระบุรี จ.พังงาด้าน
พื้นที่ 
 ตัวแปรต้นคือ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวต้องการอย่างน้อย 1 ตัว ท านายผล
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คือ ความรู้ที่ได้
จากแหล่งท่องเที่ยวเช่น วิหารเซียนหัวมังกร บน
เกาะทุ่งนางด า อ.คุระบุรี  จ.พังงา  กิจ กรรม
มหัศจรรย์ความงามธรรม ชาติ “ทะเลแหวกหนวด
มังกร” เกาะยาวน้อย จ.พังงา ที่ อ.คุระบุรี จ.พังงา 
กิจกรรม “เกาะพระทอง”ทะเลงามสุดขอบฟ้า-
ตระการตาป่าเสม็ด-ทีเด็ดทุ่งสะวันนาสีทอง กิจ 
กรรมการพักกางเต็นท์ กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ 
เช่น การปลูกและเพาะบ ารุงรักษาพันธุ์ไม้พ้ืนเมือง 
 จากการทดสอบค่าทางสถิติปรากฏผล
ว่ามีค่า Sig. ผ่านเกณฑ์ แสดงว่าตัวแปรต้นสามารถ
แสดงดังรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านพ้ืนที่
การเข้าถึงสามารถ เปลี่ยนแปลงตัวแปรตาม อันดับ
แรก. เกาะพระทอง B.244,  อันดับสอง. กาง
เต้นท์B.143,อันดับสามทะเลแหวก B.115 ,อันดับ
สี่วิหารเซียน B.-110 อันดับ 5 พันธ์ไม้พ้ืนเมือง 
B.085 
 จะเห็นได้ว่า ล าดับที่ 4 วิหารเซียน มีค่า
ติดลบ หมาย ความว่าหากมีการใช้ข้อมูลประวัติ 
ศาสตร์ความเป็น มาของสถานที่ไม่ชัดเจนหรือไม่
น่าสนใจอาจส่ง ผลกระทบท าให้นักท่องเที่ยวไม่
สนใจที่จะไปเที่ยวชมได้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว กับกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่นัก ท่องเที่ยวต้องการมีผลกับการ
ประเมินสถานที่ท่องเที่ยว อ าเภอคุระบุรี จังหวัด
พังงาด้านการจัดการ 
 จากการทดสอบค่าทางสถิติปรากฏผล
ว่ามีค่า Sig. ผ่านเกณฑ์ แสดงว่าตัวแปรต้นสามารถ
แสดงดังรูปแบบการท่อง เที่ยวเชิงนิเวศ ในด้าน
การจัดการ การเข้า ถึงที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัว
แปรตามโดยสามารถเรียง ล าดับ ดังนี้ คืออันดับ

แรกกางเต็นท์B.352 อัน ดับสอง พันธุ์ไม้พ้ืน เมือง 
B.206,อันดับสาม การตกปลา B.-164    
 จะเห็นได้ว่า ล าดับที่3 การตกปลามีค่า
ติดลบ จึงหมายความว่า หากชุมชนไม่ดูแลกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น การจับปลา
ในฤดูวางไข่ อาจส่งผลกระทบท าให้นัก ท่องเที่ยว
ไม่นิยมกิจกรรมนี้ก็เป็นได้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่นักท่อง เที่ยวต้องการมีผลกับการ
ประเมินสถานที่ท่องเที่ยว อ.คุระบุรี จ.พังงาด้าน
กิจกรรมและกระบวน การ 
 จากการทดสอบค่าทางสถิติปรากฏผล
ว่ามีค่า Sig.  ผ่านเกณฑ์ แสดงว่าตัวแปรต้นที่
สามารถแสดงดังรูปแบบการท่อง เที่ยวเชิงนิเวศ 
ในด้านกิจกรรมและกระบวนการ การเข้าถึงที่
สามารถเปลี่ยนแปลงตัวแปรตามโดยสามารถ
เรียงล าดับ ดังนี้ คืออันดับแรก ส่องสัตว์ B.357, 
อัน ดับสอง ชมหิงห้อย B.-230, อัน ดับสาม กาง
เต็นท์ B.159 อันดับสี่ ทัศนะศึกษา B.150 จะเห็น
ได้ว่า ล าดับที่สอง การชมหิ้ งห้อยมีค่าติดลบ 
หมายความว่า หากชุมชนไม่สามารถให้ความรู้ เพ่ือ
แลก เปลี่ยนกันคนในชุมชนกับนักท่อง เที่ยว 
เพ่ือให้สภาพ แวดล้อมมีความสม ดุล ก็อาจส่งผล
ให้นัก ท่องเที่ยวสนใจในกิจกรรมนี้ได ้
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยว กับกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่นัก ท่องเที่ยวต้องการมีผลกับการ
ประ เมินสถานที่ท่องเที่ยว อ. คุระบุรี จ. พังงา
ด้านการมีส่วนร่วม 
 จากการทดสอบค่าทางสถิติปรากฏผล
ว่ามีค่า Sig. ผ่านเกณฑ์ แสดงว่า  ตัวแปรต้นที่
สามารถแสดงดังรูปแบบการท่อง เที่ยวเชิงนิเวศ 
ด้ า นก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม  ก า ร เ ข้ า ถึ ง ที่ ส า ม า ร ถ
เปลี่ยนแปลงตัวแปรตามสามารถเรียง  ล าดับ 
อันดับแรก ทัศนะศึกษา  B.246 อันดับสองกาง
เต็นท ์B.189 
สามารถสรุปเป็นโมเดลได้ดังนี้ 
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 โมเดลที่ได้จากผลจากศึกษา

 
 
ภาพที่ 2  กรอบรูปแบบโมเดลการประชาสัมพันธ์ 
 
อภิปรายผลโมเดลรูปแบบการประชาสัมพันธ์ 
 พบว่า สื่อด้านทวีตเตอร์,  
การประชาสัมพันธ์โดยบอกต่อโดยเพ่ือน, สื่อการ
ท่องเที่ยวของรัฐ, อินสตาร์แกรม, เคเบิลทีวี, บล็อก
เกอร์, เฟซบุ๊ก, โทรทัศน์ สื่อเหล่านี้ ผู้วิจัยทดสอบ
โดยใช้ (Multiple regression analysis) ซึ่งพบว่า 
มีอิทธิพลดูจากค่า Sig. ที่มีองค ์ประกอบ ด้านพื้นที่
, ด้านการจัดการ, ด้านกิจกรรมและด้านการมีส่วน
ร่วม พบว่า   
 ทวีตเตอร์  พบว่ามีอิทธิพลที่มาจากค่า 
Sig. ทุกด้านคือ ด้านพ้ืนที่, ด้านการจัดการ, ด้าน
กิจ กรรม และด้านการมีส่วนร่วม ด้านการมีส่วน
ร่วมมีค่า B .359 สูงสุด 
 การประชาสัมพันธ์โดยบอกต่อโดย
เพ่ือน  พบว่ามีอิทธิ พลมีค่า Sig. ด้านพ้ืนที่, ด้าน
กิจ กรรม, และด้านการมีส่วนร่วมยก เว้นด้านการ
จัดการ ส่วนด้านการมีส่วนร่วม B .369 สูงสุด 
แสดงว่าการประชาสัมพันธ์โดย บอกต่อโดยเพ่ือน 
ให้ความสนใจโดย เฉพาะการใช้ on line หรือปาก

ต่อปาก ท าให้กิจกรรมนี้ท าให้นักท่อง เที่ยวสื่อสาร
รวดเร็ว    
 สื่ อการท่อง เที่ ยวของรั ฐ  พบว่ า  มี
อิทธิพลที่มีค่า Sig ในด้านพื้นท่ี, ด้านกิจกรรม, และ
การมีส่วนร่วมท าให้นักท่องเที่ยวรับข่าวในพ้ืนที่ 
เว้นแต่ด้านการจัดการ แสดงว่า การรับรู้ข่าวสารใน
ด้านการจัดการสื่อของรัฐ มีการสื่อสารอาจจะ
กระจายข่าวไม่ทั่วถึง 
 อินสตาร์แกรม พบว่า มีอิทธิพลที่มีค่า 
Sig ด้านกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วม เว้นแต่
ด้านพ้ืนที่และด้านการจัดการ แสดงว่าทั้ง 2 ด้านนี้ 
ชุมชนไม่มีความรู้หรือ ไม่เข้าใจ การใช้สื่อในการ
ประชา สัมพันธ์ 
 สรุปรูปแบบการประชา สัมพันธ์ การ
รับรู้สื่อทางทวีตเตอร์, การประชาสัมพันธ์โดยบอก
ต่อโดยเพ่ือน  สื่อการท่องเที่ยวของรัฐ และอิน
สตาร์แกรมทั้งหมดนี้ พบว่า มีอิทธิพลที่มาจากค่า 
Sig. ที่มีองค์ประกอบด้านพ้ืนที่, ด้านการจัดการ, 
ด้านกิจกรรมและด้านการมีส่วนร่วม ทุก ๆ ด้านมี
ความส าคัญ  จะท าให้สื่อการประชาสัมพันธ์          
การท่องเที่ยวประสบความส าเร็จ 
          โมเดลที่ได้จากการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  โมเดลรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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อภิปรายผลโมเดล  
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ ใน
รูปแบบเกาะพระทอง , กางเต็นท์, ทะเลแหวก
หนวดมังกร, วิหารเซียนการอนุรักษ์พันธุ์ไม้, การ
ตกปลา, การส่องสัตว์, การชมหิ่งห้อย,ทัศนะศึกษา 
ผู้วิจัยทดสอบโดยใช้วิธี  (Multiple regression 
analysis) พบว่า มีอิทธิพลดูจากค่า Sig. พบว่าด้าน
พ้ืนที่, ด้านการจัดการ,ด้านกิจกรรมและด้านการมี
ส่วนร่วม 
 เกาะพระทอง พบว่า มีอิทธิ พลที่มีค่า 
Sig. สูงสุด ในด้านพ้ืนที่ แสดงว่านักท่องเที่ยวให้
ความสน ใจที่เกาะพระทอง ที่มีทุ่งหญ้าสะวันนา
และป่าเสม็ดที่มีรูปร่างที่แปลก และมีหาดทราย
และน้ าใส แต่ไม่พบด้านการจัด การด้านกิจ กรรม
และการมีส่วนร่วม แสดงว่านักท่องเที่ยวและชุมชน
อาจจะไม่เข้าใจหรืออาจไม่สนใจ 
 กางเต็นท ์พบว่า มีอิทธิพลที่มีค่า Sig.  
ทั้ง 4 ด้านคือด้านพ้ืนที่, ด้านการจัดการ, ด้าน
กิจกรรมและด้านการมีส่วนร่วม แต่ด้านการจัด 
การมีค่าสูงสุด แสดงว่าชุมชนกับนัก ท่องเที่ยวไม่
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมรวมทั้งไม่ก่อสิ่งที่
เป็นมลพิษ เช่น ขยะและน้ าเสีย 
 ทะเลแหวกหนวดมังกร พบ ว่ามีอิทธิพล
ที่มีค่า Sig. ในด้านพ้ืนที่ แสดงว่าพ้ืนที่ที่เกิดทะเล
แหวกหนวดมั งกร เป็นความมหัศจรรย์ท าง
ธรรมชาติ ที่ เกิดจากช่วงเวลาน้ าลง ท าให้นัก 
ท่องเที่ยวมีความสนใจในการท่องเที่ยว 
 การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ พบว่า มีอิทธิพลที่มี
ค่า Sig. ในด้านพ้ืนที่,และด้านการจัดการ แสดงว่า
ชุม ชนกับนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ในการ
อนุรักษ์พันธุ์ไม้ ส่วนด้านการจัดการ ต้องมีการ
เรียนรู้คนในชุมชนกับนัก ท่องเที่ยว ในการอนุรักษ์
พันธุ์ไม ้
 การส่องสัตว์ พบว่า มีอิทธิ พลที่มีค่า 
Sig. ในด้านกิจกรรม แสดงว่าชุมชนกับนักท่อง 
เที่ยวให้ความสนใจในการเรียนรู้วิถีชีวิตและการ
อนุรักษ์ แต่ไม่พบที่มีความ ส าคัญคือ ด้านการมี

ส่วนร่วม ชุมชนกับนักท่องเที่ยวคือต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
 ทัศนะศึกษา พบว่ามีอิทธิ พลที่มีค่า Sig. 
สูงสุดในด้านการมีส่วนร่วม ส่วนด้านกิจกรรม                
นัก ท่องเที่ยวให้ความสนใจในการเรียนรู้  ได้
ประสบการณ์ และสร้างจิตส านึกในพื้นที่ ส่วนด้าน
การมีส่วนร่วม ชุมชนกับนักท่อง เที่ยวต้องมีการ
วางแผนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 สรุป รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มี
เกาะพระทอง, กางเต็นท์, ทะเลแหวกหนวดมังกร,
การอนุรักษ์พันธุ์ไม้การส่องสัตว์และทัศนะศึกษา               
มีอิทธิพลที่มีค่า Sig. แต่ต้องมีองค์ ประกอบทั้ง 4 
ด้าน คือด้านพ้ืนที่ด้านการจัดการ, ด้านกิจกรรม
และด้านการมีส่วนร่วมรวมทั้งชุมชนกับนักท่อง 
เที่ยวจะท าให้รูปแบบการท่อง เที่ยวเชิงนิเวศ มี
ความมั่นคงและยั่งยืน 
 รูปแบบของห่วงโซ่คุณค่า (Value 
chain) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านทุ่งรัก  
อ าเภอคุระ บุรี จังหวัดพังงา 
 

 
 
ภาพที่ 4 รูปแบบของห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)  
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การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ประกอบด้วย บุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ 5 ส่วน 1) 
ผู้ประกอบการที่อยู่ในพ้ืนที่คุระบุรี 2) มูลนิธิชัย
พัฒนา 3) ชุมชน 4) นักท่องเที่ยว 5) ภาค รัฐ โดย
มีขบวนการห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ าซึ่งประกอบ 
ด้วย หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลทรัพยา กรธรรมชาติ
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกลางน้ าจะ
ประกอบ ด้วยผู้ประกอบการการท่องเที่ยวต่าง ๆ 
และปลายน้ า จะประกอบ ด้วย ผู้ประกอบการใน
พ้ืน ที่และชุมชน ซึ่งทั้งผู้ที่ดูแลตั้งแต่ต้นน้ า กลาง
น้ า และปลายน้ า ต้องมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนในการที่จะท าให้การท่อง เที่ยวที่ อ.คุระบุรี
เกิดข้ึน   มีชื่อเสียงเป็น 
ความยั่งยืนในพ้ืนที่    
 เริ่มต้นจากกระบวนการต้นน้ า สามารถ
อธิบายได้โดยเริ่มต้นจาก บ้านทุ่งรัก อ.คุระบุรี จ.
พังงา เป็นพ้ืนที่ ๆ มีระบบนิเวศทางธรรม ชาติ ที่
สมบูรณ์ และมีสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นบนบก  ป่า
ชายเลน ในทะเลที่สมบูรณ์ โดยระบบนี้ต่างเกื้อกูล
กัน โดยมีภาครัฐมีหน้าที่ ในการให้ข้อมูล ให้
ค าแนะน าแก่คนในชุมชน นักท่องเที่ยว ส่วนชุม ชน
ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการดุแลระบบ
นิเวศ  มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นหน่วย งานที่มีส่วนใน
การให้ความช่วย เหลือ ให้ข้อมูล และให้ความคิด 
เห็นเพ่ิมเติมในการพัฒนาพ้ืนที่ นักท่องเที่ยวที่
สนใจมาท่องเที่ยว เพราะความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของผู้วิจัยที่สนใจการวิจัย
เรื่องการก าหนดนโยบายและการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบห่วงโซ่แห่งคุณค่าบ้านทุ่งรัก 
อ.คุระบุรี  จ.พังงา 
 ขั้นตอนเข้าสู่กระบวนการกลางน้ า  
สามารถอธิบายได้โดย ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์
และกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือน า ไปสู่การสร้าง
แบบสอบถามเชิงคุณภาพโดย กับนักอนุรักษ์ 1 คน
, เจ้าหน้าที่ป่าชายเลน1 คน, หัว หน้าชุมชนและ
พ่อค้า จ.พังงาและบริษัททัวร์เชิงอนุรักษ์ เกี่ยวกับ 
แนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รวมทั้งหมด 9 คน
ต่อมาประมวล ผลแบบสอบถามเชิงคุณ ภาพและ

ท าการวิจัยเชิงปฏิบัติ การโดยน านักท่องเที่ยว 30 
คน ท่องเที่ยวตามเส้นทางที่ก าหนด ต่อมาได้ท า
การวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบ ถามเชิงปริมาณ 
เพ่ือถามนักท่อง เที่ยวที่มาเที่ยว 300 คน ถึงเส้น 
ทางในการเดินทางมาท่องเที่ยว จ . พังงาเพ่ือ
ประเมินการรับรู้/ ความต้องการในการมาเที่ยว            
จ.พังงาในตอนท้าย ที่สุดได้ท า การวิจัยเชิงคุณภาพ 
เพ่ือยืนยันผลโดยการสนทนากลุ่ม กับผู้อ านวย การ
โครงการส านั กงานมูลนิ ธิ ชั ย พัฒนา 1 คน , 
นักวิเคราะห์โครง การด้านสิ่งแวดล้อมส านักงาน
มูล นิธิชัยพัฒนา 1 คน , เจ้าหน้าที่   ส านักงาน
มูลนิธิชัยพัฒนา 1 คน 3 คน  
 ขั้นตอนเข้าสู่กระ บวนการปลายน้ า 
สามารถอธิบายได้โดย เมื่อผู้วิจัยประมวลผลการ 
วิจัยเชิงปริมาณท าให้สามารถ สร้างโมเดลใน 2 
ลักษณะคือ อันดับแรกโมเดลรูปแบบการประชา 
สัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบห่วงโซ่แบบ
คุณค่า และอันดับ 2 เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
นิ เ วศแบบห่ ว ง โซ่ แห่ งคุณค่ า  ทั้ ง  2  โม เดล 
สอดคล้องกับองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในด้านพ้ืนที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจ กรรม
และกระบวน การด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ด้าน
การประชา สัมพันธ์การท่อง เที่ยว การใช้ทวิตเตอร์  
ส่ง ผลในด้านองค์ประ กอบครบทั้ง 4 ด้าน โดยมี
ค่า B สูงสุด รองลง มาคือการประชา สัมพันธ์โดย
เพ่ือนบอกต่อ รองลงต่อมา คือ การใช่สื่อการ
ท่องเที่ยวของรัฐและอินสตาร์แกรม  ส่วนในด้าน
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิ งนิเวศพบว่า สถานที่
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่อง เที่ยวที่ได้รับความ
สนใจ คือ กิจกรรมกางเต็นท์ รองมา คือ การ
ท่องเที่ยวเกาะพระทอง ทะเลแหวกหนวดมังกร 
และท้ายที่สุดกิจกรรมทัศนะศึกษา สิ่งที่ได้มาผู้วิจัย 
น ามาก าหนดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเพ่ือน า 
ไปใช้กับ นักท่องเที่ยวที่จะมาท่อง เที่ยว ที่บ้านทุ่ง
รัก อ. คุระบุรี จ. พังงา ท้ายที่สุดผลจากกระบวน 
การปลายน้ า สามารถน าไปใช้ เพ่ือก่อประโยชน์
ใ ห้ กั บ  ภ าครั ฐ  ชุ ม ชน  นั กท่ อ ง เ ที่ ย ว  แล ะ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้ 
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ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งนี้ 
 1.  การใช้สื่อทวิตเตอร์ ส่งผลอย่างมาก
ต่อองค์ประกอบที่เป็นหลักของการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศท้ัง 4 ด้านคือ ด้านพื้นที่ ด้านการจัด การด้าน
กิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม 
เห็นได้ว่า ในประเทศไทย กลุ่มของคนรุ่นใหม่
เท่านั้นที่นิยมใช้ ซึ่งยังเป็นส่วนน้อยในสังคม แต่กับ
มี ป ร ะ  สิ ท ธิ ผ ล อย่ า ง ม า ก  แ ล ะชั ด เ จ น ต่ อ
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.  การบอกต่อจากเพ่ือนถึงเพ่ือนมีส่วน
ส าคัญเป็นอย่างมากในการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
สถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้น ชุมชนท้องถิ่นจึงควรให้
ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมวางแผน และร่วมบ ารุง 
รั กษาทรัพยากรธรรม  ชาติ อันจะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ในท้องถิ่น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานที่
ท่องเที่ยวนั้นๆจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ อุดม
สมบูรณ์ 
 3.  รูปแบบการประชา สัมพันธ์ที่ส่งผล
ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านทุ่งรัก อ าเภอคุระบุ
รี จังหวัดพังงาในรูปแบบของการใช้สื่อของภาครัฐ 
ในปัจจุบันยังใช้ได้ไม่เต็มที่และขาดความน่าสนใจ 
จึงเห็นควรให้ภาครัฐเข้ามามีบทบาท โดยใช้ศิลปิน 
ดารา นักร้องช่วยในการโปรโมท 
 4.  การใช้สื่อโทรทัศน์  ยังส่งผลต่อ
กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มผู้สูงวัยและวัยท างานเป็น
อย่างสูง ภาครัฐจ าเป็นต้องสนับสนุน ส่งเสริมด้าน
การมีส่วนร่วมและด้านกิจ กรรมและกระบวนการ 
และยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ศิลปิน ดารา
นักร้อง เข้ามาช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 5.  การใช้เฟสบุกและอินสตาร์แกรม 
พบว่ า  กลุ่ ม เป้ าหมาย เ ข้ า ถึ ง  รู ปแบบกา ร
ประชาสัมพันธ์ ข้างต้นมีการเข้าถึงในทุกช่วง อายุ 
เพศ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ อาชีพ เป็นต้น
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องเน้น การประชาสัมพันธ์โดย
ใช้สื่อดังกล่าว 
 6.  การใช้ยูทูบ เป็นหนึ่งช่องทางที่ใน
ปัจจุบันได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง ในการท า
วิจัยครั้งนี้ไม่ผ่านเกณฑ์ทางสถิติมีระยะส าคัญ ตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด แต่ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ช่องทางยู
ทูบ เป็นช่องทางการสื่อสารส าคัญช่องทางหนึ่งที่
ควรให้ความส าคัญ 
 7.  กิจกรรมกางเต็นท์ เป็นกิจกรรม
ส่งเสริมทุกองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ไม่ว่ าจะเป็น ด้านพ้ืนที่ ด้ านการจัดการ ด้าน
กิจกรรมและกระบวนการและด้านการมีส่วนร่วม 
สิ่งที่ส าคัญของกิจกรรมคือ เตรียมความพร้อม การ
รับมือกับมรสุมและภัยธรรม ชาติ ด้านสาธารณะ
สุข ต้องมีการประสาน งานกับภาครัฐและชุมชน
เป็นอย่างดี เช่น เรื่องความสะอาดของสุขา ความ
สะอาด สถานที่ส่วนร่วมใช้ท ากิจกรรมเป็นต้น  
 8.  กิจกรรมทัศนะศึกษา ถ้าจะประสบ
ความส าเร็จได้ ต้องอาศัยชุมชนเป็นหลัก ควรมีการ
พัฒนา สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสิน ค้าโอท็อปใน
ชุมชน หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพ่ือน ามาเป็นจุด
ขาย ส าหรับการส่งเสริมการท่อง เที่ยวให้ได้ 
 9.  กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกาะพระ
ทอง  ที่นี้ถือว่ายังเป็นเกาะ ที่มีระบบนิเวศที่
สมบูรณ์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยว คนใน
ชุมชน ภาครัฐ ต้องร่วมมือร่วมใจกันในการดูแล
รักษาและต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวด เพ่ือคงไว้ซึ่ง
ธรรมชาติที่สวยงามในระยะยาว 
 10.  กิจกรรมการท่อง เที่ยวที่วิหาร
เซียนที่ทุ่งนางด า สามารถท าให้ คนในชุมชนมี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น หรือน ามาต่อยอดเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้ ทั้งนี้จ าเป็น ต้องให้หน่วยงานภาครัฐ 
เช่น วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์มหาลัยบูรพาเข้ามา
ช่วยชี้แนะแนวทาง ด้านการตลาด 
 11.  กิจกรรมการท่อง เที่ยว ที่ทะเล
แหวกหนวดมังกรนั้น ไม่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี 
การท่องเที่ยวสถานที่นี้จะสัมผัสได้ช่วงแรม 14 ค่ า 
ถึงขึ้น4 ค่ าของทุกเดือน อาจมีนักท่องเที่ยว บาง
กลุ่มซึ่ง ไม่ได้มาในช่วงนี้ จึงพลาดการได้มาที่สถาน
ชื่อว่าว่า “Unseen Thailand” 
 12. เนื่องจากรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ บ้านทุ่งรัก  อ.คุระบุรี จ.พังงา มีนัก ท่องเที่ยว
ซ่ึงเป็น กลุ่มเป้าหมาย หลายกลุ่มชุม ชนและ
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ภาครัฐจึงควร ก าหนดมาตรฐาน ให้มีความชัดเจน 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ราคาค่า อาหาร การ
ก าหนดราคาค่าใช้ จ่าย ในการการท ากิจกรรมต่าง 
ๆ เป็นต้น                               
 13.  เนื่องจากรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ บ้านทุ่งรัก อ. คุระบุรี จ. พังงา เป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือความยังยืนในระยะยาว จึง
ควรเน้นการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย เพราะ
เมื่อมีนัก ท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ก็จะมีขยะมูลฝอย
มาขึ้นตาม จึงควรเตรียม การในเรื่องนี้เป็นพิเศษ 
เช่น การสร้างบ่อขยะบ าบัด เป็นต้น จึงควรเน้นใน
เรื่องของการสัมมนา ศึกษาดูงาน ของหน่วย งาน
ราชการหรือเยาวชน เพ่ือมาท ากิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรม 
 14.  เน้นการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
ให้ทันต่อยุคสมัย โดยในปัจจุบัน สื่อโซเซียลมีเดีย
ต่างๆ เป็นการลงทุนที่ส่งผล เช่น เฟสบุ๊ก อินสตาร
แกรม ทวิตเตอร์ ยูทูป แต่ยังคงไม่ทิ้งสื่อแบบเดิม
เช่น โทรทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เพ่ือกลุ่ม
คนท างาน ซ่ึงมีก าลังซื้อในการท่องเที่ยว 
 15.  สร้างความร่วมมือระหว่างคนใน
ชุมชน นักท่อง เที่ยว หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน 
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประ สิทธิภาพ สร้าง
รายได้ให้ชุมชน และตอบสนองความต้องการให้  
กับนักท่องเที่ยวได้ในทุกมิต ิ

 16.  พัฒนาสถานที่ที่ใช้ในการสัมมนา 
การดูงาน เช่นห้องพัก ห้องประชุม รวมถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของการศึกษาดูงานของหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน 
 17.  สร้างมาตร ฐานของการดูแลรักษา
ระบบนิเวศให้คงอยู่ไม่เสื่อมสลายไปตามจ านวนนัก 
ท่องเที่ยว โดยสร้างความร่วมมือระหว่างคนใน
พ้ืนที่ หน่วยงานภาค รัฐ และภาคเอกชน 
 18.  พัฒนาสินค้าโอท๊อป ผลิตภัณฑ์
แปรรูปใหม่เพ่ือน ามาเป็นจุดขาย ให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ศึกษาสภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อมี
นักท่องเที่ยวจ านวนมากเข้ามายังแหล่งธรรมชาติ  
 2.  ศึกษาวิธีการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยที่เกิดจากการน าเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มี
ปริมาณสูงขึ้น ถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  
 3.  ศึกษาข้อมูลการพัฒนาการเดินทาง 
เพ่ือพัฒนาระบบการขนส่งให้มีการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยไม่กระทบสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ 
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