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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 2) เพ่ือประเมิน

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเป็นแนวทางในการจัดการท่องเที่ยว 3) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์หาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยการท า network analysis และ
ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยแบบสอบถามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว 

งานวิจัยน้ีได้น าเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวแบบผสมผสานทางธรรมชาติและวิถีชุมชน 4 เส้นทาง คือ 
เส้นทางท่องเที่ยวที่ 1 แลหวัน ชมนก ที่พญาบังสา เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบ One Day Trip มีศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับดีมาก และเส้นทางท่องเที่ยวที่ 2 ย่ าทราย ลอยลม เส้นทางท่องเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน มีศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวใน
ระดับดีถึงดีเยี่ยม เส้นทางท่องเที่ยวเส้นที่ 3 เดินตามพ่อ เลาะภูผา เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน มีศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวระดับต่ าที่ต้องพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เส้นทางท่องเที่ยวที่ 4 ย้อนรอยประวัติศาสตร์ แห่งหมู่เกาะตะรุ
เตา เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบ 3 วัน 2 คืน มีศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในระดับดีถึงดีเยี่ยม 
ค าส าคัญ: ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว, เส้นทางการท่องเที่ยว 
 

Abstract 
The research aimed to:  1 )  create tourist routes in Satun district, Satun province, 2 )  evaluate the 

quality standard of tourist attractions as a guideline for tourism management, and 3) study the possibilities 
for tourist route development.  Geographic Information System (GIS)  was applied for network analysis.  A 
questionnaire about the evaluation of tourist attractions’  quality standard created by Department of 
Tourism was adapted to collect research data.  

This present research provided four tourist routes of eco-village tourism: 1) “See the Sun, Watch 
Birds at Payabangsa” , a one-day trip with the high standard potential tourist attractions, 2 )  “Walk on 
Sand, Feel the Wind”, a two - day trip with the excellent standard potential tourist atracttions, 3) “Follow 
Father’s Footprints, Walk along the Mountains”, a two - day trip and one night trip with the low standard 
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tourist attraction which management was required, and 4 )  “Retrace the History of Tarutao Islands” , a 
three - day and two-night trip with the excellent standard tourist attractions. 
Keyword: Tourist attraction, Travel route 
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1. บทน า 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล ทั้งยังมีบทบาทและ เป็นกลยุทธ์ส าคัญที่น ามาใช้
ในการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากมีศักยภาพทางทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถน ามาพัฒนาเป็ นปัจจัยการผลิตของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และต่อเน่ือง อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจึงมีส่วนส าคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและก่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจของประเทศช่วยสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งท าให้เกิดการพัฒนาสาขาธุรกิจที่ เกี่ยวเน่ืองให้
กระจายทั่วทุกพ้ืนที่ นับเป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอันเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ และในปี พ.ศ. 2560 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน ด้วยการเพ่ิม
รายได้ทางการท่องเที่ยวควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว โดยเน้นสร้างความเข้มแข็ง ภายในประเทศแล้วจึง
เชื่อมต่อเศรษฐกิจไทยเข้ากับเศรษฐกิจโลกอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิถีไทย ผ่านการส่งมอบประสบการณ์เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
(Local Experience) ที่สามารถเพ่ิมคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวไทย  

ด้วยเหตุน้ี อ าเภอเมืองสตูล เป็นอ าเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และมีความส าคัญทางวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งประชากรมีทั้งที่นับถือศาสนา
พุทธและอิสลาม ลักษณะสังคมเป็นพหุวัฒนธรรมตามค าขวัญของอ าเภอที่ว่า “เมืองสตูล ชุมชนน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ม าบังนัครา 
มรกตอันดามัน เที่ยวเกาะเลาะทะเล ปะการังสวยล้ า เสน่ห์หาดทรายงาม ร่ ารวยวัฒนธรรม” ท าให้อ าเภอเมืองสตูล มีศักยภาพ
ที่จะสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชุมชนให้มีความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ด้วยการท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลายและมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปน้ี ยังมสีถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก และไม่มีข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว
มากนัก อีกทั้งยังไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติยังขาดการรับรู้ การ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ขาดความเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวแบบต่อเน่ืองไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น  ๆ  และขาดการ
วิเคราะห์เส้นทางท่องเที่ยว ที่ใช้เกณฑ์พิจารณาถึงระยะเวลาสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ความสะดวกสบายและที่พักต่างๆ 

จากปัญหาดังกล่าวผู้ท าการวิจัยจึงได้น าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูล มาบริหารจัดการท าฐานข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมด้วยสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ  และก าหนดเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยการวิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis) เพ่ือ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน ท าให้นักท่องเที่ยวได้วางแผน ตัดสินใจ อีกทั้งยังมีการท า
แบบประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
2.2 ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว  

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และธรรมชาติเพ่ือพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว อ าเภอเมืองสตูล จังหวัด
สตูล ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมความรู้มาใช้ในการก าหนดแนวคิดของการวิจัย 
จึงได้รวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่อไปน้ี 

3.1 แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกับการท่องเท่ียว 
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วิภาวรรณ  ปิ่นแก้ว (2551) กล่าวว่า การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวหมายถึงการก าหนดเส้นทางเพ่ือให้นักท่องเที่ยว
เข้าชมจุดที่น่าสนใจตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างง่ายสะดวกและปลอดภัยรวมทั้งยังได้รับความรู้และเพลิดเพลินควบคู่กัน
ไป บางครั้งเส้นทางท่องเที่ยวอาจเกิดขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มใช้เส้นทางเดิม ๆ อยู่เป็นประจ า การก าหนด
เส้นทางสัญจรเพ่ือการท่องเที่ยวควรส ารวจและสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวประกอบกับแนวโน้มที่ควรจะเป็น
ในการจัดเส้นทางโดยเริ่มต้นจากการพิจารณาต าแหน่งของแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง  ๆ ภายในเมืองแล้วจัดล า ดับ
ความส าคัญและความน่าสนใจ จากน้ันพิจารณาความสามารถในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว คือ ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนา การปรับปรุง หรือการ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงความน่าสนใจของท้องถิ่นว่ามีความเพียงพอที่จะดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจเดินทางไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวน้ันหรือไม่ 

จารุจน์  กลิ่นดีปลี อ้างใน วิภา  ศรีระทุ (2551) เสนอหลักเกณฑ์ของการพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ต้อง
ครอบคลุมองค์ประกอบท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้านดังน้ี 

3.1.1 ด้านพ้ืนที่ คือการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

3.1.2 ด้านการจัดการ คือ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และบริเวณใกล้เคียง การจัดการสิ่ง 
3.1.3 อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง การจัดการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เกินขีดความสามารถในการ

รองรับ การจัดการควบคุมกิจกรรมในพ้ืนที่ 
3.1.4 ด้านกิจกรรมและกระบวนการ คือ การพิจารณาถึงความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว 
3.1.5 ด้านการมีส่วนร่วม คือ การพิจารณาว่า องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลแหล่งท่องเที่ยว ใน

รูปแบบใดบ้าง 
3.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์โครงข่าย 

วิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis) ส่วนใหญ่ถูกน าไปประยุกต์ใช้กับเส้นทางคมนาคม เช่น โครงข่ายเส้นทาง
รถไฟ โครงข่ายถนน เส้นทางเดินเรือ โครงข่ายการบิน หรือน ามาประยุกต์ใช้กับการสื่อสารและระบบขนส่งทางท่อ เป็นต้น โดย
พิจารณาว่าเส้นทางใดเป็นระยะที่สั้นที่สุด หรือเส้นทางที่ดีที่สุด ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ผู้วิเคราะห์ต้องการน ามาพิจารณาร่วมด้วย 
เช่น ระยะทางต้องสั้นที่สุด ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด และประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด ดังน้ันการหาเส้นทางโดยใช้เง่ือนไข
ระยะทางที่สั้นที่สุด กับเส้นทางที่ดีที่สุด อาจให้ผลจากการวิเคราะห์แตกต่างกัน 

หลักการพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์จะใช้รูปภาพเป็นตัวประกอบในการวิเคราะห์ โดยรูปภาพเหล่าน้ีเรียกว่า โครงข่าย 
(Network) โดยโครงข่ายจะประกอบด้วยเซต (Set) ของวงกลมที่เรียกว่าจุดต่อ (Node) แทนด้วยสถานที่ส าคัญ สี่แยก ป้าย
รถเมล์ สถานีรถไฟ ข้อต่อของท่อน้ า และท่าเรือ เป็นต้น ส าหรับส่วนโค้ง (Arc) จะแทนด้วยถนน เส้นทางน้ า รางรถไฟ ท่อน้ า 
และสายโทรศัพท์ เป็นต้น นอกจากน้ีบนเส้นโค้งจะมีเลขค่า Weight ประจ าส่วนโค้ง ซึ่งน้ันจะแสดงถึงระยะทาง หรือค่าใช้จ่าย 
ระหว่างจุดต่อบนเส้นถนนน้ัน ๆ (นิลุบล ผ่องศรี : 2550) 

3.3 เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
วิภาวรรณ  ปิ่นแก้ว (2551) ศึกษาเพ่ือเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษา และวิเคราะห์รายละเอียดของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงบริบทเชิงการท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
เพ่ือศึกษาทรัพยากรที่มีคุณค่าแก่การท่องเที่ยวรวมถึงเสนอเส้นทางการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและเสนอแนวทางในการ
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า เมืองเพชรบุรีประกอบไปด้วย
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ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ประเพณี รวมถึงกิจกรรมและการ
บริการทั้งน้ีมีความโดดเด่นของทรัพยากรท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มากที่สุด 

ศิริจรรยา  ประพฤติกิจ (2553) ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ในอ าเภอเมือง จังหวัดตราด เพ่ือจัดท าเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากการศึกษาพบว่าศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปาน
กลาง” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว อันดับที่ 1 คือ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
อันดับที่ 2 ศักยภาพด้านธรรมชาติ อันดับที่ 3 ศักยภาพด้านลักษณะทางกายภาพ อันดับที่ 4 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสังคม 
อันดับที่ 5 ศักยภาพด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อันดับที่ 6 ศักยภาพด้านเกษตร และสุดท้ายอันดับที่ 7 ศักยภาพด้าน
การบริหารและการจัดการ 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

งานวิจัยมีขอบเขตการศึกษา คือ จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวอ าเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยเก็บค่าพิกัด  และรวบรวม
รายละเอียดข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และข้อมูลถนน และจัดท าแบบสอบถามศึกษา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของเส้นทางท่องเที่ยว และเสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยว โดยมีขั้นตอนด าเนินการวิจัยดังน้ี 

4.1 เก็บข้อมูลค่าพิกัดของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวิถีชุมชน สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ของแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกในรูปแบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map) พร้อมด้วยจัดท าฐานข้อมูล
เชิงคุณลักษณะ (Attribute Database) ได้แก่ ประเภท ชื่อ ที่ต้ัง และรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว ด้วยโปรแกรม ArcGis 

4.2 จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวและวิเคราะห์เส้นทางที่ดีที่สุด ด้วยชุดค าสั่งการวิเคราะห์โครงข่าย ปัจจัยที่น ามาใช้ในการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ส้ น ท า ง ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ไ ด้ แ ก่  ข้ อ มู ล ต า แ ห น่ ง แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก  
และข้อมูลโครงข่ายถนน และน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงข่ายมาจัดท าแผนที่แสดงเส้นทางการท่องเที่ยวและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

4.3 ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้แบบตรวจประเมินมารฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวิถีชุมชน   
ซึ่งมี 3 หัวข้อหลัก คือ ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ 
และแบบตรวจประเมินมารฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางทางธรรมชาติ ซึ่งมี 3 หัวข้อ คือ คุณค่าของแหล่งธรรมชาติและ
ความเสี่ยงต่อการถูกท าลาย ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวและประธานกลุ่มท่องเที่ยว โดยการเลือก
กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง ซึ่งพิจารณาจากแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ที่ศึกษา 

4.4 การวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ใช้วิธีการให้คะแนนตามดัชนีชี้วัด ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน แล้วน าผลรวมของ
คะแนนเกณฑ์ประเมินของแต่ละองค์ประกอบ มาเปรียบเทียบระดับมาตรฐานกับระดับคะแนนที่ใช้ก าหนดระดับมาตรฐานของ
แหล่งท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 1 ค่าคะแนนมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 
ค่าคะแนน ระดบัมาตรฐาน สัญลักษณ ์

81 ขึ้นไป ดีเยี่ยม                     
71 – 80  ดีมาก  
61 – 70  ดี  
51 – 60  ปานกลาง  

50 หรือน้อยกว่านั้น  ต่ า  

 
4.5 น าเส้นทางการท่องเที่ยวและผลประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวมาวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา

เส้นทางท่องเที่ยวในอ าเมือง จังหวัดสตูล 
 

5. สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์เส้นทางท่องเที่ยวใช้เกณฑ์จะพิจารณาถึงระยะเวลา สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ความสะดวกสบาย โดยการ
ก าหนดเส้นทางแต่ละเส้นทางน้ัน จะประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่คละกันระหว่างแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนกับแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ยกเว้นเส้นทางที่ 3 ที่มีเพียงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเท่าน้ัน เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการ
เลือกเส้นทางท่องเที่ยว อีกทั้งเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความสะดวก และมีทางเลือกในการตัดสินใจ ผลจากการ
วิเคราะห์เส้นทางและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ได้ผลการวิจัยดังน้ี 

5.1 เส้นทางท่องเท่ียวในอ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  4 เส้นทาง 
5.1.1 เส้นทางที่ 1 เดินตามพ่อ เลาะภูผา เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน เริ่มต้นเข้าที่พักและชมภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านบ้านเกตรี คือ การผลิตกาแฟโบราณ, การท าขนมบุหงาปูดะ ณ ศูนย์เรียนรู้อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ และสถานที่สุดท้ายคือสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง มีบรรยากาศแตกต่างจากสวนสาธารณะทั่วไปตรงที่ต้ังอยู่ติด
กับภูเขาหินปูนจึงให้ความรู้สึกเหมือนน่ังอยู่ในถ้ ามากกว่าสวนสาธารณะทั่วไป เหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ จะเป็นกิจกรรมที่
เน้นการได้พักผ่อน มีระยะทางท่องเที่ยวรวม 13 กิโลเมตร เส้นทางน้ีเหมาะกับคนอายุช่วง 20 ป ี30 ปี 40 ปี และ 50 ป ี
 

 
รูปที่ 1 แสดงเส้นทางที่ 1 เดินตามพ่อ เลาะภูผา 
ที่มา : การวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์
 

5.1.2 เส้นทางที่ 2 แลหวัน ชมนก ที่พญาบังสา  เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip เป็นเส้นทางที่
แนะน าส าหรับคนที่ชอบเดินป่า ชอบการผจญภัยหาสิ่งแปลกใหม่ให้กับชีวิต โดยเริ่มจากไปเรียนรู้การท านาอินทรีย์ (Organic 

https://pantip.com/topic/36351701
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rice) กิจกรรมการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพ และการท าน้ าหมักชีวภาพ (enzyme) ที่กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขาพญาบังสา 
และตอนเย็นไปเดินขึ้นเขาตามหาคางคาวแม่ไก่และค้างคาวชนิดต่าง ๆ นับหมื่นตัว ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยา มี
ระยะทางรวม 2 กิโลเมตร เหมาะส าหรับช่วงอายุ 20 30 และ40 ป ี 
 

 
รูปที่ 2 แสดงเส้นทางที่ 2 แลหวัน ชมนก ที่พญาบังสา 
ที่มา : การวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์
 

5.1.3 เส้นทางที่ 3 ย้อนรอยประวัติศาสตร์ แห่งหมู่เกาะตะรุเตา เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบ 3 วัน 2 คืน เริ่มจาก
ไปย้อนรอยต านานหมู่เกาะทะเลใต้ ที่เกาะตะรุเตา ในวันถัดไปชมสะพานหินธรรมชาติที่มีความเชื่อเรื่องความรักมั่นคงยืนยาว
ที่ต้ังอยู่บน เกาะไข่ และขึ้นเรือต่อยังเกาะหลีเป๊ะ เกาะที่ถือเป็นเกาะในฝัน สวรรค์ของคนรักทะเล และขึ้นเรือไปด าน้ าที่ร่องน้ า
จาบัง อันมีปะการัง 7 สีให้ชม ก่อนไปสัมผัสหินกลมมนสีด า ณ เกาะหินงาม และสถานที่สุดท้ายคือ เกาะอาดังอันมีความอุดม
สมบูรณ์ และปีนไปชมวิวสวยสวยบนผาชะโดซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของหมู่เกาะตะรุเตา  
 

 
รูปที่ 3 แสดงเส้นทางที่ 3 ย้อนรอยประวัติศาสตร์ แห่งหมู่เกาะตะรเุตา 
ที่มา : การวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์
 

5.1.4 เส้นทางที่ 4 ย่ าทราย ลอยลม เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน เป็นเส้นทางที่แนะน าเพราะมีความ
พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการ  มีสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนและทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวใน
เส้นทางน้ีทั้งหมด 3 จุด เริ่มต้นที่จุดแรกคือ ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนบากันเคย ไปชมการสาธิตการท าเครื่องมือชาวประมง การท า
หมวกตูดงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องใช้ความประณีตและความละเอียด หลังจากน้ันแวะทานอาหาทะเลสด  ๆ  ที่แหลม



 

Oral 

472 

ตันหยงโปและเดินเล่นรับอากาศยามเย็นได้อย่างเพลิดเพลินที่หาดทรายยาวก่อนจะขึ้นเรือไปยัง เกาะระยะโตดใหญ่ เพ่ือสัมผัส
วิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวประมง  

 

 
รูปที่ 4 แสดงเส้นทางที่ 4 ย่ าทราย ลอยลม 
ที่มา : การวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์
 

5.2 ระดับมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวทั้ง 4 เส้นทาง และแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว 
5.2.1 เส้นทางที่ 1 เดินตามพ่อ เลาะภูผา มีระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับต่ า 2 แห่ง ระดับพอใช้  

1 แห่ง และระดับดีเยี่ยม 1 แห่ง ศักยภาพของเส้นทางน้ีมีข้อด้อยอยู่ที่ด้านการบริหารจัดการ ที่แหล่งท่องเที่ยวเขาโต๊ะกาหมาด 
และเขาโต๊ะหยงกง ซึ่งคะแนนน้อยในส่วนของคุณค่าของแหล่งธรรมชาติและความเสี่ยงต่อการถูกท าลาย เน่ืองจากไม่มีการเขา้ไป
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ อีกทั้งแหล่งธรรมชาติเดิมเริม่มกีารถกูท าลาย เช่นการช ารุดของสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ และไม่ค่อยมีการ
จัดกิจกรรม หรือการประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยว ดังน้ันควรมีการบ ารุงรักษาสถานที่ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวให้รู้จักมากขึ้น จัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติที่เขาโต๊ะกาหมาด  
และเขาโต๊ะหยงกง 
 
ตารางที่ 2 เส้นทางที่ 1 เดินตามพ่อ เลาะภูผา 

สถานที่ท่องเที่ยว ระยะทางจาก
จุดเริ่มตน้ (กม.) 

ค่าใช้จ่าย ร้านอาหาร ระดับมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1. ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ชุมชนท่องเท่ียว
บ้านเกตรี 

จุดเริ่มต้น 
 
 
8 
3 
2 

500 
 
 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ครัวชัยสิทธิ์ 
ร้านอาหารคุ้มราชา 
ร้านต้นเฟริน 

 

2. เขาโต๊ะกาหมาด  
3. เขาโต๊ะหยงกง  
4. สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง  

รวม 2 กม. 500  

 
5.2.2 เส้นทางที่ 2 แลหวัน ชมนก ที่พญาบังสา มีระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับดีมาก ถึงดีเยี่ยม แต่มี

เส้นทางการเข้าถึงค่อนข้างยาก ถนนแคบ ควรมีการพัฒนาเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น 
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ตารางที่ 3 เส้นทางที่ 2 แลหวัน ชมนก ที่พญาบังสา 
สถานที่ท่องเที่ยว ระยะทางจาก

จุดเริ่มตน้ (กม.) 
ค่าใช้จ่าย ร้านอาหาร ระดับมาตรฐานแหล่ง

ท่องเที่ยว 
1. กลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
เขาพญาบังสา 

จุดเริ่มต้น ไม่มีค่าใช้จ่าย ร้านส้มต าป้าเพียร 
ครัวบ้านศีรดา 

 

2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนอง
ปลักระยาและเขาระยาบังสา 

2 กม. ไม่มีค่าใช้จ่าย  

รวม 2 กม. ไม่มีค่าใช้จ่าย  

 
5.2.3 เส้นทางที่ 3 ย้อนรอยประวัติศาสตร์ แห่งหมู่เกาะตะรุเตา มีระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวระดับดี 1 แห่ง 

ระดับดีมาก 1 แห่ง และระดับดีเยีย่ม 3 แห่ง  
 
ตารางที่ 4 เส้นทางที่ 3 ย้อนรอยประวัติศาสตร์ แห่งหมู่เกาะตะรุเตา 

สถานที่ท่องเที่ยว ระยะทางจาก
จุดเริ่มตน้ (กม.) 

ค่าใช้จ่าย ร้านอาหาร ระดับมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1. เกาะตะรุเตา การเดินทางโดยเรือ 
เรือออกจากท่าเรือ
ปากบารา ระยะทาง
รวมประมาณ50
กิโลเมตร*สอบถาม
จากชาวประมง 

- ค่าเรือไปกลับ
1,200 บาท 
- ชาวไทย : ผูใ้หญ ่
40 บาท เด็ก 20 
บาท  
 

King crab 
restaurant 
the cove bistro 

 
2.เกาะไข่  
3.เกาะหลีเป๊ะ  
4.เกาะหินงาน  
5.เกาะอาดัง  

รวม 2 กม. 1,240 บาท   

 
5.2.4 เส้นทางที่ 4 ย่ าทราย ลอยลม มีระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวระดับดีมาก ถึง ดีเยี่ยม 

 
ตารางที่ 5 เส้นทางที่ 4 ย่ าทราย ลอยลม 

สถานที่ท่องเที่ยว ระยะทางจาก
จุดเริ่มตน้ (กม.) 

ค่าใช้จ่าย ร้านอาหาร ระดับมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยว 

1. ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนบากันเคย จุดเริ่มต้น 
2 
 

10 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
ค่าเรือ 35 
บาท 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ร้านอาหารจะเป็น
ประเภทซีฟู้ด ได้แก่ 
ร้านตันหยงซีฟู๊ด 
ร้านบังมีนซีฟู๊ด 
ร้านอ่าวใหม่ซีฟู๊ดเปิด 

 
2.แหลมตันหยงโปและหาดทราย
ยาว 

 

3.เกาะระยะโตดใหญ่  

รวม 12 กม. 35 บาท  

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

การจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวแบบผสมผสานกันระหว่างการท่องเที่ยววิถีชุมชนและธรรมชาติ ในอ าเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูลได้จัดเส้นท าทางท่องเที่ยว 4 เส้นทาง และการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางทั้ง 4 เส้นทาง พบว่า มี
แหล่งท่องเที่ยวที่มีเกณฑ์ประเมินศักยภาพที่อยู่ในระดับต่ าซึ่งอยู่ในเส้นทางที่  1 คือ เขาโต๊ะหยงกง และเขาโต๊ะกาหมาด มี
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คะแนนน้อยในส่วนของคุณค่าของแหล่งธรรมชาติและความเสี่ยงต่อการถูกท าลาย เน่ืองจากการที่ยังไม่มีการเข้าไปปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานที่อีกทั้งแหล่งธรรมชาติเดิมเริ่มมีการถูกท าลาย เช่น การช ารุดของสิ่งปลุกสร้างในพ้ืนที่ อีกทั้งยังไม่มีจุดเด่นของ
สถานที่ท่องเที่ยวมากนักอีกทั้งเส้นทางการเข้าถึงค่อนข้างยาก นอกจากน้ีนักท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่าการเตรียมสิ่ง
อ านวยความสะดวก และพัฒนาเส้นทางท าให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกและมีความปลอดภัยมากขึ้น สอดคล้อง
กับที่ มนัส  สุวรรณ (2538) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ มีสิ่งส าคัญที่ต้องน ามาประเมินคือ
ความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึง 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ควรมีการปรับปรุงเส้นทางเพ่ือให้สะดวกในการเดินเพ่ือเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานในระดับดี และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวควรมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชน จึงจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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