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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยเรื่ององค์ประกอบศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลเกาะหมาก	จังหวัดตราด
มวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วต่อศกัยภาพแหล่งท่องเทีย่วบรเิวณพ้ืนทีเ่กาะ
หมาก	จงัหวดัตราดซ่ึงผู้วจัิยได้ท�าการศกึษาให้ครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์ในการศึกษาทัง้หมด	7	ด้าน	
โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติ	เป็นกลุม่ตวัอย่างส�าหรับแจกแบบสอบถามในการศกึษา	(Questionnaire)	โดยผูวิ้จยัเลอืกเทคนคิ
การสุม่ตวัอย่างโดยไม่ค�านงึถงึความน่าจะเป็น	(Non-Probability)	โดยใช้วธิกีารสุม่แบบเฉพาะเจาะจง	
(Purposive	Sampling)	และได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทนประชากร	จ�านวน	540	คน	
ซึง่ผูว้จัิยท�าการวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	เพ่ืออธบิายลกัษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างจากการวิจัยที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ
	 ผลการศึกษา	พบว่า	ศักยภาพด้านกิจกรรมของเกาะหมากจังหวัดตราดมีความโดดเด่นมาก
ที่สุดโดยพบว่ามีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมมากที่สุด	และมีการจัดกิจกรรมที่มีความปลอดภัยต่อ
นักท่องเที่ยวแต่ด้านที่ต้องมีการพัฒนาคือควรเพิ่มกิจกรรมมีความคุ้มค่าเงิน
	 ศักยภาพด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยวมีความโดดเด่นเป็นอันดับสอง	โดยพบว่ามี
ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด	และมีคุณค่าของธรรมชาติที่สวยงาม	
	 ศักยภาพด้านความประทับใจมีความโดดเด่นเป็นอันดับสามโดยพบว่ามีมาตรการด้าน
ความปลอดภัยและระบบเตือนภัยมากที่สุด	แต่สิ่งที่ต้องพัฒนาคือรูปแบบของกิจกรรมให้มีความ
หลากหลาย
	 ศักยภาพด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงมี
ความโดดเด่นเป็นอันดับสี่เท่ากัน	พบว่ามีจ�านวนร้านอาหารที่เพียงพอต่อปริมาณนักท่องเที่ยวและ
สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก	
	 ศกัยภาพด้านสิง่แวดล้อมและการส่วนร่วมของคนในชมุชนท้องถิน่มคีวามโดดเด่นเป็นอนัดบั
ทีห่กโดยพบว่ามีระบบการก�าจดัขยะมดีแีละมมีาตรฐาน	แต่สิง่ทีต้่องพฒันาคอืควรพยายามไม่ให้แหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชนถูกรบกวนจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
ศักยภาพด้านการได้รับการสนับสนุนจากจากภาครัฐมีความโดดเด่นน้อยที่สุดโดยพบว่าควรมี
การสนับสนุนด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวให้มีจ�านวนมากขึ้น

ค�ำส�ำคัญ	:	ศักยภาพ	แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล	เกาะหมาก	จังหวัดตราด

*	 บทความนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการวจิยั	เรือ่ง	ศกัยภาพของแหล่งท่องเทีย่วและการตลาดของการท่องเทีย่วทางทะเลในอ่าวไทยซึง่ได้รบัการ
สนับสนุนจากกองทุนส�านักคณะกรรมส่งเสริมการวิจัย	(สกว)	ทุนวิจัยมุ่งเป้า	ประจ�าปี	2558	

**	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน
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Attractions Koh Mak Trat Province 

Issarapong	Poltanee
Umaporn	Boonphetkaew

Abstract

	 The	research	“The	componant	of	potential	in	marine	tourism	attractions	kohmaktrat	
province”	was	studied	about	the	opinion	of	tourists	towards	the	potential	of	attractions	in	
KohMak	area,	Trat	province.	The	population	and	samples	of	the	research	were	Thai	and	foreign	
tourists.	Questionnaire	were	used	to	collect	the	data.	540	samples	were	chosen	by	purposive	
sampling	method	with	non-probability.	The	datawere	analyzed	by	using	descriptive	statistics	
toexplain	the	characteristic	of	thequantitative	variable	samples.
	 Results	of	the	research	showed	that	KohMak	has	the	most	outstanding	in	activities	
and	found	that	set	up	activities	and	the	safety	were	the	most	appropriate	but	it’s	value	of	
money	should	be	developed.	The	second	outstanding	was	the	tourist	attractions	are	clean,	
scenery	and	beautiful.	The	third	outstanding	was	the	potential	of	tourist	attractions	in	impression	
and	found	that	it	has	the	standard	of	safety	and	warning	system	but	the	activities	should	be	
varied.	The	fourth	outstanding	were	infrastructure	and	accessibility	and	found	that	there	are	
many	restaurants	to	serve	the	tourists	and	easy	to	reach	there.	The	fifth	outstanding	were	
environment	and	participation	of	local	people	and	found	that	sewage	management	reached	
the	standard	but	the	tourist	attractions	and	community	should	be	protected	and	not	invaded	
from	tourism	activities.	The	last	outstanding	was	the	budget	from	the	government	and	found	
that	it	should	be	supported	in	marketing	and	promotion	for	increasing	the	number	of	tourists.
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บทน�ำ
ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ธีรรมชาตทิีง่ดงามตลอดทกุภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะในบรเิวณ

ภาคตะวันออก	จัดว่าเป็นภาคท่ีมทีรพัยากรการท่องเทีย่วทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่	ลกัษณะของพืน้ทีใ่นภาค

ตะวันออกเป็นแหลมของคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งยื่นลงไปในทะเลจีนใต้	และทะเลอันดามัน	และแหล่ง

ท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวจะมีความหลายหลายทางชีวภาพที่แตกต่างกัน	ไม่ว่าจะเป็นปลาชนิดต่าง	ๆ	

ปะการงั	พชืทะเลท่ีมมีากมายหลากหลายชนิด	ตลอดจนลกัษณะภมูทิศัน์ทีง่ดงามซึง่เกดิจากทวิเขาทีท่อดตวั

ยาวตลอดแนวของภาคอยู่ตอนกลางของพื้นที่แล้ว	ยังมีทิวเขาสั้นๆ	แทรกอยู่มีทิศทางขนานไปกับทิวเขา

หลักเกือบทั้งสิ้น	และมีบางส่วนของทิวเขาท่ีย่ืนลงไปในทะเลแล้วท�าให้เกิดเกาะน้อยใหญ่ที่มีชื่อเสียงและ

เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย	และชาวต่างชาติ	(ปิยวรรณ	คงประเสริฐ.	2551)	โดยเฉพาะเกาะ

หมากที่ปัจจุบันได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่อง

เที่ยวในเกาะหมาก	เกาะหมาก	นับเป็นเกาะใหญ่เกาะหนึ่งในท้องทะเลตราด	รองลงมาจากเกาะช้างและ

เกาะกูด	สภาพธรรมชาติยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก	แนวหาดทรายสวย	ๆ	น�้าทะเลสะอาด	บรรยากาศ

ร่มรื่น	และวิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะที่เรียบง่ายและเป็นมิตร	จึงล้วนเป็นเสน่ห์ของเกาะแห่งนี้	โค้งอ่าวและ

แนวหาดต่าง	ๆ	อยู่ไม่ไกลกันนัก	และยังมีถนนรอบเกาะระยะทางประมาณ	27	กิโลเมตร	นักท่องเที่ยว

สามารถหาเช่ารถจกัรยานยนต์ตามรสีอร์ทต่าง	ๆ ขับขีเ่ทีย่วได้อย่างสะดวกโดยเกาะหมากมพืีน้ทีช่ายหาดมี

ลักษณะเป็นทรายสแีดง	สลบักบัววิสวนมะพร้าวทีเ่รยีงรายอยู่รมิหาดอย่างหนาแน่น	นอกจากนัน้ยังสามารถ

เดินชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวบ้านบนเกาะ	ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวท�าให้ในปัจจุบันเกาะหมากได้รับความ

นิยมจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นจากในอดีตที่ผ่านมาโดยมีจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย	109,841	คน	และนัก

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	17,818	คน	(กรมการท่องเที่ยว.	2558)

แต่จากการท่ีจากการท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลท�าให้พื้นที่ในบริเวณ

เกาะหมากประสบปัญหาเกีย่วกบัผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมทีส่่งผลเป็นมลพษิเช่น	น�า้เสยีทีเ่กดิจากโรงแรม

และทีพ่กัในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมและเกสต์เฮาส์ซึง่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อการจดัการปรมิาณ
ขยะบนเกาะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ปัญหาดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
แหล่งท่องเท่ียว	และจากยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวไทย	พ.ศ.	2558-2560	ที่มีเป้าหมายทางเศรษฐกิจ	ที่

ต้องการสร้างและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นในทุกระดับชั้น	เพ่ือลดความเหลื่อมล�้าด้านรายได้และสังคม	

สร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางการท่องเที่ยว	
(แผนปฏบัิตกิารพฒันาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมศีกัยภาพของประเทศพ.ศ.	2558	–	2560.2558)	เกาะหมากทีเ่ป็น

แหล่งท่องเที่ยวจึงจัดอยู่ในกลุ่มของแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งด้วย	

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นการศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่เกาะหมากจากมุมมองของ

นกัท่องเทีย่วในแต่ละด้านจงึถือว่ามคีวามส�าคญัในการท่ีจะท�าให้ทราบถงึความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วท่ีมี

ต่อศกัยภาพในพืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่วเพือ่ทีจ่ะเป็นข้อมลูในการด�าเนนิการพฒันาเพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวหรอื
รูปแบบการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป	
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
เพ่ือศึกษาความคดิเห็นของนักท่องเทีย่วต่อศกัยภาพแหล่งท่องเทีย่วพืน้ทีเ่กาะหมาก	จงัหวดัตราด

วิธีกำรวิจัย
เนื้อหาการด�าเนินการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	โดยมีราย

ละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ประชำกรและ

	 นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเกาะหมาก	โดย

แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจ�านวน	109,841	คน	และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ�านวน	17,818	คน	 

(กรมการท่องเที่ยว.	2558)	

 2. กลุ่มตัวอย่ำง

	 ในการก�าหนดกลุ่มตัวอย่างส�าหรับแจกแบบสอบถามในการศึกษา	(Questionnaire)	ผู้วิจัยเลือก

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ค�านึงถึงความน่าจะเป็น	(Non-Probability)	โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะ

เจาะจง	(Purposive	Sampling)	และได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทนประชากรจากจ�านวน

นกัท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาต	ิจ�านวน	540	คน	โดยใช้การเทียบตารางของ	ทาโร	ยามาเน่	(Yamane,	

Taro1973)	ที่ระดับนัยส�าคัญที่	.05	ขนาดความคลาดเคลื่อน	±5	ที่ค่าความเชื่อมั่น	90	เปอร์เซ็นต์	

 3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 การวจิยัครัง้นีค้ณะผูว้จิยัได้เลอืกใช้เครือ่งมอืในการวิจยัส�าหรบัการเกบ็รวบรวมข้อมลู	1	ประเภท

ได้แก่	แบบส�ารวจความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวบริเวณเกาะ

หมาก	โดยเป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด	6	ด้านได้แก่ด้านสิ่งดึงดูดใจ

ในการท่องเที่ยวการเข้าถึงด้านความประทับใจด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

และการส่วนร่วมของคนในชมุชนท้องถ่ิน	และด้านการได้รบัการสนบัสนนุจากจากภาครฐั	และแบบสมัภาษณ์
เชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยว	ของ	เกาะทะลุ	จ.ประจวบคีรีขันธ์ได้แก่	ผู้ประกอบการ
ธุรกิจการท่องเที่ยว	หน่วยงานภาครัฐ	ชุมชนท้องถิ่น	และนักท่องเที่ยว

	 การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิปรมิาณผูว้จิยัท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเิชิงพรรณนา	(Descriptive	

Statistics)	เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจากการวิจัยที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ	(Quantitative	

Variable)	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	(Mean)	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	โดยท�าการสรุป
เป็นล�าดับตามลักษณะการให้ความส�าคัญเป็นล�าดับจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม

สรุปผลกำรวิจัย
	 ผลการศกึษาตามวตัถุประสงค์ความคดิเหน็ของนกัท่องเทีย่วต่อองค์ประกอบของศกัยภาพแหล่ง

ท่องเที่ยวพื้นที่เกาะหมาก	จังหวัดตราดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 1	แสดงความคิดเห็นต่อศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมของ	เกาะหมาก	จังหวัดตราด

ศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว S.D. ระดับควำมคิดเห็น

ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว	 3.64 0.67 มาก

ด้านการเข้าถึง	 3.44 0.69 ปานกลาง

ด้านความประทับใจ	 3.61 0.59 มาก

ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก	 3.44 0.76 มาก

ด้านกิจกรรม	 3.68 0.72 มาก

ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น	 3.41 0.87 ปานกลาง

ด้านการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ	 3.39 0.66 ปานกลาง

รวม 3.51 0.81 มาก
 
 จากตารางท่ี	1	พบว่า	ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมของเกาะหมาก	จ.ตราด	โดยรวมอยู่
ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.51เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด	
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.68	รองลงมาคือ	ด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.64	และด้าน
ความประทับใจ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.61	ตามล�าดับ	
	 หากพิจารณาผลการศึกษาในรายประเด็นในแต่ละด้านจากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมาก	จังหวัดตราดมีผลการศึกษาในรายประเด็นดังต่อไปนี้

1.	ศักยภาพองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านสิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยวของเกาะหมาก	
จ.ตราด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.64	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าความสะอาดของแหล่ง
ท่องเทีย่วมากทีส่ดุ	ในระดบัมาก	มค่ีาเฉลีย่	4.00	รองลงมาคอื	คณุค่าของธรรมชาตทิีส่วยงาม	มีเอกลกัษณ์	
ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.96	และน้อยที่สุดคือสถานที่ที่เป็นที่เคารพ	เช่น	สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง	มีค่าเฉลี่ย	ที่	3.32

2.	ศักยภาพองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านการเข้าถึงของเกาะหมาก	จ.ตราดโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง	มีค่าเฉลี่ย	3.44	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าสามารถเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียว
ได้สะดวก	มากที่สุด	ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.73	รองลงมาคือ	มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	ใน
ระดับมาก	มค่ีาเฉลีย่	3.71	และน้อยทีส่ดุคอืมป้ีาย/สญัลกัษณ์ป้ายบอกทางตลอดจนป้ายเตอืนต่าง	ๆ 	อย่าง
ชัดเจนอยู่ในระดับปานกลาง	มีค่าเฉลี่ย	ที่2.76	

3.	ศกัยภาพองค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่วด้านความประทบัใจของเกาะหมาก	จ.ตราดโดยรวม
อยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.61	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่ามีมาตรการด้านความปลอดภัยและระบบ
เตือนภัยมากที่สุด	ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.92	รองลงมาคือ	จ�านวนพนักงานบริการบนเกาะมีเพียงพอ
ต่อนักท่องเที่ยวในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.78	และน้อยที่สุดคือรูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลายอยู่
ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	ที่3.64



100  ปีที ่12 ฉบบัที ่24 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2560

4.	ศักยภาพองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกของเกาะหมาก	จ.ตราด
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	มีค่าเฉลี่ย	3.44	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าจ�านวนร้านอาหารมีจ�านวน
เพียงพอมากที่สุด	ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	4.00	รองลงมาคือ	ห้องพักมีจ�านวนเพียงพอในระดับมาก	มีค่า
เฉลี่ย	3.80	และน้อยที่สุด	คือ	แหล่งซื้อสินค้าหลากหลาย	สินค้าดี	ราคาถูก	คนขายอัธยาศัยดีอยู่ในระดับ
น้อย	มีค่าเฉลี่ยที่2.56

5.	ศักยภาพองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านกิจกรรมของเกาะหมาก	จ.ตราดโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก	มีค่าเฉล่ีย	3.68	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่าการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมมากท่ีสุด	ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย	4.07	รองลงมาคือ	กิจกรรมมีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว	ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.68	
และน้อยที่สุดคือกิจกรรมมีความคุ้มค่าเงินอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	ที่3.54

6.	ศักยภาพองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ท้องถิ่นของเกาะหมาก	จ.ตราด	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.41	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า
มีระบบการก�าจัดขยะท่ีเหมาะสมมากที่สุด	ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.98	รองลงมาคือ	กิจกรรม	
การท่องเที่ยวที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม	ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	3.96	และน้อยที่สุด	คือ	แหล่งท่องเที่ยว
และชุมชนไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง	มีค่าเฉลี่ยที่	3.32

7.	ศกัยภาพองค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่วด้านการได้รบัการสนบัสนนุจากจากภาครฐัของเกาะ
หมาก	จังหวัดตราดโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง	มีค่าเฉลี่ย	3.39	เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	
การสนับสนุนด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์มากที่สุด	ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	4.04	รองลงมา	คือ	
ส่งเสรมิประโยชน์ต่อชมุชนท้องถิน่ด้านเศรษฐกจิและการกระจายรายได้ในระดบัมาก	มค่ีาเฉลีย่	3.67	และ
น้อยทีสุ่ดคอืความร่วมมอืขององค์กรท้องถิน่ภาคเอกชนและหน่วยงานรฐัในการพฒันาการท่องเทีย่วอยูใ่น
ระดับปานกลาง	มีค่าเฉลี่ยที่	3.17

อภิปรำยผล
เกาะหมาก	เป็นเกาะขนาดเล็กท่ีอยู่ระหว่างเกาะช้างและเกาะกูด	ใช้เวลาประมาณ	1.45	นาท	ี

โดยเรือเร็ว	เกาะหมากเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางทะเลสูง	เนื่องจากเป็นพื้นที่
ที่มีผู้ครอบครองจึงท�าให้ยังคงสภาพสวยงามอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก	เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจบน
เกาะหมากท�าความร่วมมือในการลดมลภาวะจากขยะหรือสิ่งของที่เกิดจากการบริโภคของมนุษย์	และมี
การพฒันาพืน้ทีเ่พือ่รองรบันกัท่องเทีย่ว	เช่น	การท�าเส้นทางการคมนาคมทีมี่ความเป็นมาตรฐานทีไ่ม่กระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมเกนิความจ�าเป็น	และมกีารสร้างความร่วมมอืในเรือ่งของปลอดภยัในเส้นทางคมนาคมหรอื
การศึกษาธรรมชาติรอบเกาะ	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของฉลองศรี	พิมลสมพงศ์	(2546)	ที่พบว่า	ใน
การพัฒนาพื้นที่ที่มีความส�าคัญเป็นอย่างมากในการที่จะท�าให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกและมี
ความปลอดภยั	คอืการร่วมกนัจดัท�าเส้นทางท่องเทีย่วและก�าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยรวมถงึการให้
ความรู้และสร้างจิตส�านึกของคนในพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยว	เนื่องจากหากพ้ืนที่มีความปลอดภัย
ค่อนข้างมากแล้วการเพิ่มจ�านวนนักท่องเที่ยวและการพัฒนาพ้ืนที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกเพ่ือรองรับ
นกัท่องเทีย่วกจ็ะมีเพิม่มากข้ึนไปในเวลาเดยีวกัน	นอกจากนัน้ผูป้ระกอบการควรมีการสนับสนนุให้ชมุชนได้
รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว	และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นหรือชุมชน
ท้องถิน่	ในการมบีทบาทในส่วนร่วมแสดงความคดิเหน็	รวมถงึร่วมบ�ารงุรกัษาทรพัยากรท่องเทีย่วอนัจะก่อ
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ให้เกดิผลประโยชน์ในท้องถิน่	ทัง้การกระจายรายได้	การยกระดบัคณุภาพชวิีต	และการได้รบัผลตอบแทน
อย่างยุติธรรม	เพื่อน�ากลับมาบ�ารุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	
บษุบา	สิทธกิาร	(2551)	ท่ีพบว่า	การท่องเท่ียวโดยชมุชนควรมกีารสนบัสนนุให้ชมุชนได้รบัผลประโยชน์จาก
การท่องเท่ียว	ท�าให้โอกาสในการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมขนและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีซ่ึงจากการผลการศึกษาดังกล่าวการศึกษาองค์ประกอบ
ของศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลเกาะหมาก	จงัหวดัตราด	จงึเป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องมกีารสนบัสนนุ
การจัดการด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของ
ชุมชนบริเวณแหล่งท่องเที่ยว	และควรกระตุ้นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมาก
ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนท่ีจะท�าให้
เกาะหมากเป็นพ้ืนทีห่รอืธรุกจิต้นแบบทีม่คีวามเขม็แขง็อย่างแท้จรงิในเรือ่งของการสร้างความร่วมมอืจาก
ศกัยภาพแหล่งท่องเทีย่วสูก่ารจดัการพืน้ทีใ่นแหล่งท่องเท่ียวจนเกดิเป็นการสร้างกจิกรรมและกระบวนการ
มีส่วนร่วมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 1. ในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้
 ควรมีการก�าหนดนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ที่ลักษณะคล้ายคลึงกันเบื้องต้นก่อนที่จะมีการน�า
ผลการวจิยัไปพฒันาปรบัใช้จากการผลการด�าเนนิการวจิยั	และควรมกีารสร้างความร่วมมือทีแ่ท้จรงิระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง	เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการน�าแผนพัฒนาพื้นที่มาปฏิบัติ
ร่วมกันได้อย่างถูกต้อง
 2. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
 2.1	ควรศึกษาพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวของเกาะหมาก	และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในด้านอื่น	เช่น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่ไปยังเกาะกูด	เกาะกระดาษ	และเกาะ
ช้างรวมทั้งควรมีการพัฒนาเส้นทางที่มีความปลอดภัย	นอกจากนั้นควรมีการก�าหนดนโยบายการพัฒนา
พื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับจ�านวนนักท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
 2.2	ควรศึกษาในกรณีของขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงการจัดท�าการ
ประเมนิผลกระทบในแหล่งท่องเท่ียวท้ังทางด้านสงัคมเศรษฐกจิสิง่แวดล้อมเนือ่งจากทรพัยากรธรรมชาติ
ทีเ่ป็นจุดเด่นของเกาะทะลไุด้แก่ปะการงั	คงสมบูรณ์ซึง่หากไม่มกีารศกึษาอาจเกดิความเสีย่งสงูต่อการถกู
ท�าลายจากจ�านวนนักท่องเที่ยวซึ่งจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวนอกจากนั้น
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