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บทคัดย่อ  
การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบความต้องการของคนในหมู่บ้านท่าสาปในการพัฒนาตลาดต้องชมท่าแพ 

ท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดย จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และรายได้ ประชากร ได้แก่ ชาวบ้านในต าบล
ท่าสาป จ านวน 6 หมู่บ้าน 1,557 ครัวเรือน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือศึกษา 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน ด้านการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมในการท่องเที่ยว ด้านสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยว  ด้านสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการในการพัฒนาตลาดต้องชมท่าแพ ท่าสาป ต าบลท่าสาป  
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจ าแนกในแต่ละด้าน พบว่า ความต้องการด้านการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยล าดับแรก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน Attitudes (4.52) รองลงมา ด้านกิจกรรมในการท่องเที่ยว Activities (4.43) 
ด้านการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว Accessibility (4.29) ด้านสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด Advertising และด้านสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยว Attraction (3.89) ตามล าดับ  
ค าส าคัญ: ความต้องการ, ชุมชนท่องเที่ยว, การอนุรักษ์  

 
Abstract  

The research is aims to study the needs of people in Tha Sap village to develop Tong Chom Tha 
Pae Market, Tha Sap Sub-District, Muang District, Yala Province.  This research classification by gender, age, 
occupation, status, and income, population were people in Tha Sap sub-district from 6 villages, 1,557 
household, the sample size was 400 persons.  The questionnaire used 5 aspect ware community 

                                         
1 นักศึกษาประจ าสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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participation aspect, access to tourist attraction aspect, tourism activities aspect, attraction in tourism 
aspect, media relations and marketing aspect. Statistics used were percentage, average, standard deviation. 
The results of research found that the need of develop Tong Chom Tha Pae Market, Tha Sap Sub - District, 
Muang District, Yala Province, overall at a high level, when considering each aspect, it was found that all 
aspects were at high level.  For the first highest level was community participation (4.52) , followed by 
tourism activities (4.43) , access to tourist attractions (4.29) , media relations and marketing and attractions 
in tourism (3,89), respectively 
Keyword: Needs, Community tourism, Conservation 
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1. บทน า 
การทองเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดและเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลมวลรวมในประเทศ 

(GDP) พ.ศ. 2560 รายรับรวมจากการท่องเที่ยว 729.0 พันล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.9 ซึ่งมาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 
494.0 พันล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.2 และนักท่อเที่ยวชาวไทย 235.0 พันล้านบาท เพ่ิมขึ้น 3.1 (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2561: ออนไลน์) เปิดยุทธศาสตร์แผนการตลาดท่องเที่ยวปี 2560 เจาะตรง
กลุ่มเป้าหมายศักยภาพสูง ในประเทศ ต่างประเทศเน้นกลุ่มคุณภาพ ท้าทายด้วยตัวเลขโต 10% พร้อมชวนเที่ยวแบบลึกซึ้งกับ
ประสบการณ์ท้องถิ่นไทย ส าหรับการเจาะตลาดกลุ่มศักยภาพสูงเพ่ือเพ่ิมการใช้จ่ายน้ัน ททท. มุ่งเจาะกลุ่มผู้สูงวัย และกลุ่ม
ผู้หญิง ที่มีรายได้ต่อเดือน 45,000 บาทขึ้นไป กลุ่มผู้สูงวัยใช้แคมเปญ “เก๋ายกก๋วนชวนเที่ยว” น าเสนอรูปแบบการท ากิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ ๆ  ทิศทางการท าการตลาดในภาพรวมของปี 2560 ททท. ยังคงน าเสนอจุด
แข็งของประเทศคือ “วิถีไทย” อันเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ อีกทั้ง ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ต้องการ
สัมผัสความเป็นไทยแท้ ด้ังเดิม โดยต่อยอดน าเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับวิถีไทยแต่ลงลึกมากขึ้น เพ่ือน ารายได้และ
ความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก ท าให้คนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเที่ยว น าไปสู่ความยั่งยืนของ
เศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวในอนาคต (เปิดยุทธศาสตร์แผนการตลาดท่องเที่ยว, 2560) ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า ปีน้ีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ก าหนดนโยบาย “ท่องเที่ยว
วิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” เพ่ือต้อนรับศักราชใหม่อย่างมีความสุข หนุนตลาดการท่องเที่ยวไทย พร้อมปลุกกระแสการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศตลอดปี 2560 (ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง, 2561) 

การท่องเที่ยววิถีไทยเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง  
การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นด้านการเรียนรู้และเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  
โดยเป็นการท่องเที่ยวที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจและความสามัคคีของผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เกิดความเคารพ และเอาใจ
ใส่ดูแลซึ่งกันและกัน ระหว่างเจ้าบ้าน ทรัพยากร และผู้มาเยือน ตลอดจนก่อให้เกิดการกระจายรายได้และมอบประโยชน์คืน
กลับสู่ชุมชน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสสภาพที่แท้จริงของพ้ืนที่ซึ่งประกอบไปด้วย ธรรมชาติ วัฒนธรรม 
สิ่งปลูกสร้างวีถีชีวิตคนในชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (คมลักษณ์  สงทิพย์, 2557) ซึ่งการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ท าให้สอดคล้องกับแผนการท่องเที่ยว 2560 - 2561 ในเรื่องของวิถีไทยเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีความ
พร้อมบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์ไทย ซึ่งสอดคล้องกับกระแสความต้องการของประชากรโลกสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ในส่วนของวิถีไทยก็มีตลาดเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเที่ยว
วิถีไทยอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น ตลาดนัด ตลาดสด ตลาดน้ า ตลาดต้องชม เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ในแก่ชมชุนได้ 

ในพ้ืนที่จังหวัดยะลาเป็นเมืองชายแดนภาคใต้ที่มีความน่าสนใจทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติที่
สวยงาม เป็นเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมของ ชนต่างเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน และอิสลาม ตัวเมืองยะลามีการวางผังเมืองที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ส าคัญแห่งหน่ึงของภาคใต้จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดที่เทศบาลมีการจัดวาง
ผังเมืองแบบใยแมงมุมที่สวยที่สุดของประเทศไทย และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดความสะอาด 3 ปีซ้อน ระหว่าง พ.ศ. 
2528 - 2530 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครยะลา ในปี พ.ศ. 2538 และในปี พ.ศ. 2540 ได้รับการคัดเลือกจาก
องค์การอนามัยโลกให้เป็น 1 ใน 5 เมืองของประเทศไทยในโครงการเมืองน่าอยู่ทั่วโลก (วาสนา  นิสโร, 2556) ในจังหวัดยะลา
มีตลาดต้องชม ท่าแพ ท่าสาป ที่ได้แสดงเรื่องราวในอดีตผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวเป็นภาพวาด สินค้าที่ชาวบ้านขายเป็น
อาหารท้องถิ่น เช่น ขนมลาแซ ขนมรอเยาะและได้มีโนบายของหน่วยภาครัฐ เ ช่น ส านักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา  
และหน่วยงานเทศบาล ต าบลท่าสาป ได้ส่งเสริมที่อยากจะท าตลาดต้องชมเพ่ือเน้นทางด้านการท่องเที่ยวและเป็นการกระจาย



 

Oral 

272 

รายได้ให้แก่ชุมชน แต่หมู่บ้านท่าสาปยังไม่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้เพราะชาวบ้านยังขาดความร่วมมือหรือ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชุม 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพ่ือทราบความต้องการเพ่ิมเติมในด้านต่าง ๆ ของของประชาชนหมู่บ้าน ท่าสาป อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์หาแนวทางการบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าสาปให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลท่าสาป ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ให้ประสบ
ความส าเร็จและยั่งยืนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาความต้องการในการพัฒนาตลาดต้องชมท่าแพ ท่าสาป ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

3.1 กรอบแนวคิด 

 

 
 
 
 
 
 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพ 
4. สถานภาพ 
5. รายได้ 

ตัวแปรอิสระ ความต้องการของชุมชนเพ่ือการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
กรณีศึกษา : ตลาดต้องชมท่าแพ ท่าสาป ต าบลท่าสาป  

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน (Attitudes) 
2. ด้านการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว (Accessibility) 
3. ด้านกิจกรรมในการท่องเที่ยว (Activities) 
4. ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) 
5. ด้านสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด (Advertising) 

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ของ ตลาดต้องชมท่าแพ ท่าสาป ต าบล ท่าสาป 

ตัวแปรตาม 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในต าบลท่าสาปจ านวน 6 หมู่บ้าน จ านวน 7,713 
คน 1,557ครัวเรือน (ส านักงานเทศบาลต าบลท่าสาป, 2560) แยกออกได้ดังน้ี 
 
ตารางที ่1 จ านวนประชากรของต าบลท่าสาป อ าเภอเมืองจังหวัดยะลา 

หมู่ที่ ช่ือบ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนคน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านท่าสาป 812 920 1,732 422 
2 บ้านปายอ 381 406 787 142 
3 บ้านลิมุด 804 794 1,598 342 
4 บ้านสาคอ 869 941 1,810 343 
5 บ้านปือเราะ 670 504 1,174 182 
6 บ้านก าปั่น 309 303 612 126 
 รวม 3,845 3,818 7,713 1,557 

ที่มา : ส านักงานเทศบาลต าบลท่าสาป, 2560 

 
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในครั้งน้ี จากจ านวนประชาชนในเขต ต าบลท่าสาป จ าวนวน 1,557 คน โดยใช้การค านวณขนาด
ตัวอย่างตามสูตร Taro Yamane ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 318 คน ดังน้ัน เพ่ือความเหมาะสมของข้อมูล จึงก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ 400 ชุด 

 
ตารางที่ 2 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าสาป 

ล าดับที่ ช่ือหมู่บ้าน 
ประชากร 
(ครัวเรือน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

บ้านท่าสาป 
บ้านปายอ 
บ้านลิมุด 
บ้านสาคอ 
บ้านปือเราะ 
บ้านก าปั่น 

422 
142 
342 
343 
182 
126 

  120 
  60 
  60 
  60 
  60 
  40 

รวม  1,557   400 
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4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม แบบมีโครงสร้างขึ้นใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยมีโครงสร้างของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ รายได้ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของชุมชนเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

กรณีศึกษา : ตลาดต้องชมท่าแพ ท่าสาป ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จ านวน 5 ด้าน 
ตอนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีลักษณะเป็น

แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) 
4.3 การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

4.3.1 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการที่ได้ศึกษาเอกสาร รายงาน การวิจัยวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม และให้อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขปรับปรุงให้มีความชัดเจนและ
เหมาะสม 

4.3.2 ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา โดยน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คนตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหา หลังจากน้ันนามาหาค่าเฉลี่ย แล้วปรับข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ราย โดยผู้วิจัย

น าแบบสอบถามไปแจกให้แก่กลุ่มตัวอย่าง และเก็บแบบสอบถามคืนหลังจากน้ันจะท าการตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืน
มาด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ตอนที่  1 วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 2 ค านวณหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน 5 ด้าน และ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิเคราะห์โดย
วิธีการสังเคราะห์ความคิดเห็นที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน แล้วหาความถี่เพ่ือน ามาประกอบการอภิปรายผล  

 
5. สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัยโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาได้ดังน้ี 
5.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศชายมีมากกว่าเพศหญิง โดยกลุ่มอายุระหว่าง 21 - 30 ปี 

มี จ านวนมากที่สุด ส่วนกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี มีจ านวนน้อยที่สุด และมีอาชีพเกษตรกร  และอาชีพอื่น ๆ คือ ครู / อาจารย์ 
ข้าราชการ มากที่สุด รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย นักเรียน / นักศึกษา ไม่ได้ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
และอาชีพธุรกิจส่วนตัว น้อยที่สุด 

5.2 ความต้องการของชุมชนเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.22) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยล าดับแรก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน Attitudes (4.52) รองลงมา ด้านกิจกรรมใน
การท่องเที่ยว Activities (4.43) ด้านการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว Accessibility (4.29) ด้านสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด 
Advertising และด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว Attraction (3.89) ตามล าดับ 
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5.2.1 ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน Attitudes ความต้องการของชุมชนเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาด
ต้องชมท่าแพ ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.52) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ ท่านมีความรู้พ้ืนฐานและความเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ค่าเฉลี่ย 4.82) รองลงมา คือ ท่านมีความต้องการให้ความร่วมมือ ประชุม และระดมความคิดเห็น
ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับเทศบาลต าบลท่าสาป (ค่าเฉลี่ย4.81) และท่านสามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างความรัก และ
ความสามัคคีให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้ (ค่าเฉลี่ย 4.77) 

5.2.2 ด้านกิจกรรมในการท่องเที่ยว Activities ความต้องการของชุมชนเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาด
ต้องชมท่าแพ ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.43) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การวาดภาพระบายสี การประกวดภาพถ่าย 
การละเล่นพ้ืนบ้าน (ค่าเฉลี่ย4.74) รองลงมา คือมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ไทยพุทธแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ไทย
อิสลามแต่งกายชุดมลายู  (ค่าเฉลี่ย4.66) และชม ชิม ช็อป พร้อมสัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน (ค่าเฉลี่ย 4.52) 

5.2.3 ด้านการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว Accessibility ความต้องการของชุมชนเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ตลาดต้องชมท่าแพ ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.29) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ เส้นทางการเข้าถึงตลาดต้องชม ต าบลท่าสาป ไม่ซับซ้อน มีข้อมูลป้ายบอก
เส้นทางชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.70) รองลงมา คือพ้ืนที่จอดรถเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.50) และระบบ
สาธารณูปโภคอย่างครบครัน เช่น ไฟฟ้า ประปา (ค่าเฉลี่ย 4.51) 

5.2.4 ด้านสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด Advertising ความต้องการของชุมชนเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ตลาดต้องชมท่าแพ ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook Travel 
Blogs (ค่าเฉลี่ย 4.61) รองลงมา คือมีการสื่อประชาสันพันธ์ทางรายวิทยุ โทรทัศน์ (ค่าเฉลี่ย 4.17) และ การจัดงานเทศกาล
การท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.10) 

5.2.5 ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว Attraction ความต้องการของชุมชนเพ่ือการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ตลาดต้องชมท่าแพ ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่การน าเสนออาหารท้องถิ่นที่จะหารับประทานได้ยากของชาวบ้านแต่ละพ้ืนที่ใน
ต าบลท่าสาป (ค่าเฉลี่ย 4.46) รองลงมา คือการฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ต าบลท่าสาป เช่น 
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.21) และสินค้าที่ระลึกหรือสินค้า OTOP จากคนในแต่ละหมู่บ้านมี
ความแตกต่างจากที่อื่นๆ เช่น นมแพะ ส้มแขก กะหรี่ปั๊บ เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.17) 
 

 
 

รูปที่ 1 แจกแบบสอบถาม 
ที่มา :  อิบราเฮง เด็งละเม็ง 
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ตารางที่ 1 
ความต้องการของชุมชนเพ่ือการจัดการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ตลาดต้องชมท่าแพ ต าบลท่าสาป  
อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา 

x̄   SD 
ระดับ

แนวทาง 
อันดับที่ 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน Attitudes 4.52 0.54 มากที่สุด 1 
2. ด้านการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว Accessibility 4.29 0.43 มากที่สุด 3 
3. ด้านกิจกรรมในการท่องเที่ยว Activities 4.43 0.60 มากที่สุด 2 
4. ด้านสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว Attraction 3.89 0.30 มาก 5 
5. ด้านสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด Advertising 3.96 0.58 มาก 4 
รวม 4.22 0.49 มากที่สุด - 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

6.1 การมีส่วนร่วมในชุมชนจากผลกาวิจัย แสดงให้เห็นว่าคนในหมู่บ้านท่าสาป มีความต้องการการจัดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.22) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะคนในหมู่บ้านตระหนักถึงความส าคัญและเห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือผลักดันให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในหมู่บ้าน และควรให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรม
จังหวัด พาณิชย์จังหวัด หอการค้า ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้คนในหมู่บ้านมีความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

6.2 กิจกรรมในการท่องเที่ยว จากผลกาวิจัย แสดงให้เห็นว่าคนในหมู่บ้านท่าสาป มีความต้องการการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ด้านกิจกรรมในการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.43) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะคนในหมู่บ้านตระหนักถึงความส าคัญและเห็นประโยชน์ของการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น 
การวาดภาพระบายสี การประกวดภาพถ่าย การละเล่นพ้ืนบ้าน ชม ชิม ช็อป พร้อมสัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน การแต่ง
กายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ไทยพุทธแต่งกาย ชุดไทยย้อนยุค ไทยอิสลามแต่งกายชุดมลายู การจัดการแข่งขันประกวดภาพถ่าย 
ตลาดต้องชม ท่าแพ ท่าสาป เป็นซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

6.3 การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวจากผลกาวิจัย แสดงให้เห็นว่าคนในหมู่บ้านท่าสาป มีความต้องการการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ด้านกิจกรรมในการท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.29) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะคนในหมู่บ้านตระหนักถึงความส าคัญและเห็นประโยชน์ของ การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว
ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตพร้อม WiFi ในการเที่ยวชมตลาดต้องชม ต าบลท่าสาป นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่แน่นอนว่าชอบในการ เช็คอิน ในสถานที่ที่ตนไปซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆมา
เที่ยวใน ตลาดต้องชม ท่าแพ ท่าสาป การให้บริการห้องน้ า ห้องสุขา ควรส่งเสริมดูแลในเรื่องของการท าสะอาดและขยาย
ห้องน้ าให้เพ่ิมขึ้นเพ่ือง่ายต่อการใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมงบประมาณในการจัดการตามความต้องการของ
คนในหมู่บ้าน ต าบลท่าสาป 
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7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
7.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรยกระดับความส าคัญของหมู่บ้านให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว เพ่ือเป็นรู้จักอย่างแพร่ลายไม่ว่า

จะเป็นประวัติศาสตร์ การเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน และสถานที่ท่องเที่ยว ชาวไทยพุทธและชาวไทยอิสลามมีความร่วมมือกัน
เป็นหน่ึงเดียวกัน เพ่ือที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีความเจริญก้าวหน้า ปัญหาขยะควรมีผู้ดูแลเรื่องขยะคอยอ านวยความ
สะดวกและร่วมกันรณรง การจัดการถังขยะควรอยู่เป็นจุด ๆ เช่น บริเวณห้องน้ า ทางเข้าตลาดต้องชมท่าแพ ท่าสาป จุดชม
การแสดง เป็นต้น ประชาชนที่มาร่วมงานควรให้ความร่วมมือในการจัดเก็บขยะด้วยเช่นกัน 

7.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดโซนค้าขายอาหารกับทางเดินภายในตลาดเพ่ิมขึ้นและกว้างขึ้นเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยว การเพ่ิมจุดถ่ายรูปให้น่าสนใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นการกิจกรรมให้คนในชุมชนได้ท าร่วมกัน เช่น การท าจิต
อาสาเพ่ือที่จะอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ให้กับคนไทยชาวพุทธและคนไทยชาวอิสลาม การ
ประชาสัมพันธ์เสี่ยงตามสายตามสถานที่วิทยุเพ่ือเรียกผู้มาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

 
8. กิตติกรรมประกาศ  

การศึกษาวิจัยเรื่องน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ศุภาวิณี  กิติวินิต อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย  
ผู้ซึ่งตรวจแก้ไขให้การค้นคว้าและศึกษาฉบับน้ีให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังให้ค าปรึกษาแนะน า แนวทาง
ในการค้นคว้าวิจัยให้เป็นไปตามขั้นตอนจนบรรลุความส าเร็จลงได้ ขอขอบคุณนางสาวกัญณิชา ชูปลื้ม ต าแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็นเจ้าที่เทศบาล ต าบลท่าสาป ที่คอยให้ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับ ต.ท่าสาป ซึ่งสามารถน าข้อมูล
เหล่าน้ีไปประยุกต์ใช้กับการค้นคว้าครั้งน้ีได้ ท้ายสุดน้ีขอบคุณเพ่ือนในกลุ่มทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนค าแนะน าที่
เป็น ประโยชน์ในการท าโครงงาน และขอขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ ที่เป็นผู้ให้ก าลังใจและให้โอกาสการศึกษาอันมีค่ายิ่ง 
ทั้งน้ีหากงานวิจัยฉบับน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขออภัยมา ณ ที่น่ี ด้วย 
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