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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนา 
และส ารวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว การจัดการโดยการน าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มาบริหารจัดการ โดยการจัดท าฐานข้อมูลของสถานท่ีท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวก และก าหนดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวโดยการวิเคราะห์โครงข่าย ท าให้ได้เส้นทางการท่องเที่ยวทั้งหมด 3 เส้นทาง ได้แก่ 1. ตากลม ชมเลสาบ มีระยะทาง 
10 กิโลเมตร 2. ท าบุญไหว้พระ ชมวัฒนธรรม มีระยะทาง 9.1 กิโลเมตร และ 3. เรียนรู้วิถีชีวิต ใกล้ชิดคนเกาะยอ มีระยะทาง 
8.9 กิโลเมตร และจัดออกมาในรูปแบบของแผนที่ท่องเที่ยว และน าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ที่จัดท าขึ้น อีกทั้งยังมีการเก็บ
แบบสอบถามเพื่อน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ให้เป็นที่รู้จักและเหมาะกับการรองรับนักท่องเที่ยวท่ีจะเข้ามาต่อไป 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวชุมชน, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การวิเคราะห์โครงข่าย 
 
Abstract 

Tourism is now important to the economy. And the society of Thailand. So it should be developed. 
And explore new attractions.  To meet the needs of tourists.  To handle such by adopting the technology 
by Geographic information system (GIS), the database of attractions along with modern facilities and routing 
by network analysis.  The result of analysis includes 3 trails:  1.  Bask Watch the lake distance 10 kilometer  
2.  Fiat Religion Ancestry distance 9. 1 kilometer and 3.  Learn how to live Closer to KohYor distance 8. 9 
kilometer And arranged in the form of a tourist map. And to publish on the website. The questionnaire was 
also used to analyze the development of tourist destinations.  To the concerned agencies to develop 
tourism attractions in the area of KohYor, Songkhla.  To be known and suitable for tourists to visit in the 
future. 
Keyword: Community base tourism, Geographic Information Systems, Network analyst extension 
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1. บทน า 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง และมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญน ามาซึ่งการจ้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ จาก
ข้อมูลสถิติในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 32.59 ล้านคน สร้างรายได้ 1.64 ล้านล้านบาท ส่วนนักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีจ านวน 148.03 ล้านคน สร้างรายได้ 870,000 ล้านบาท ท าให้ทั้งปี 2559 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว
รวม 2.51 ล้านล้านบาท มีอัตราขยายตัวร้อยละ 10.93 เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 2.4 ล้านล้านบาท (มติชนทีว,ี 2560) 

จากแนวโน้มของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เพิ่มสูงขึ้น ประเทศไทยจึงควรมีการจัดการด้าน
การท่องเที่ยวโดยการปรับปรุง บ ารุงรักษา และร่วมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้สวยงาม คงสภาพเดิมให้มากที่สุด รวมถึง
การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพื่อทดแทน
แหล่งท่องเที่ยวท่ีถูกท าลาย หรือเสื่อมโทรมลง 

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่ างชาติ
หลากหลายประเภท ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น แหลมสมิหลา หาดชลาทัศน์ น้ าตกโตนงาช้าง และแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม เช่น วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เมืองเก่าสงขลา กลุ่มทอผ้าเกาะยอ เป็นต้น โดยสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้
ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เช่น ปัญหาทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ าทะเลสกปรก น้ าตกถูกท าลาย น้ าเน่าเสีย
จากการทิ้งขยะ ปัญหาทางสังคม ได้แก่ ความแออัดของชุมชนบริเวณแหล่งท่องเที่ยว มลพิษทางเสียงของสถานบันเทิงที่ตั้งอยู่
ริมชายหาด อาชญากรรม การค้ามนุษย์ และปัญหาเด็กเร่ร่อน ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยท้ังในปัจจุบัน และอนาคตตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวน
มาก ธรรมชาติถูกรบกวนจากนักท่องเที่ยวตลอดเวลาโดยไม่มีโอกาสได้พักฟ้ืนฟู 

เมื่อเป็นเช่นนี้กระแสการท่องเที่ยวชุมชนจึงถูกหยิบขึ้นมาพูดถึง เพื่อเสนอเป็นทางเลือกแนวใหม่ส าหรับนักท่องเที่ยวท่ี
มีความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตามโครงการ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน : Amazing Thailand 
Year 2018” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยเน้นการท่องเที่ยวแบบลงลึกถึงวิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ว่าด าเนินชีวิต
อยู่อย่างไร เช่น การหาปลา ก็จะให้นักท่องเที่ยวลงไปหาปลาเองจริง ๆ โดยกุศโลบายด้านการท่องเที่ยวนี้จะท าให้นักท่องเที่ยวได้
สัมผัสกับวิถีชีวิตจริงของชาวบ้านในชุมชนนั้น ๆ และเป็นการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชม อีกท้ังยังเป็นการประยุกต์แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการ และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
อีกด้วย เป็นแนวทางในการสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจกับการ
พัฒนาชุมชนของตนให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา 

ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่จะคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน โดยมีการร่วมมือกันของทุกฝ่ายในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อีกท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอมีแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวท่ีจะ
เข้ามา เช่น การจัดเทศกาลท่องเที่ยวเกาะยอ ช่ือ “เที่ยวไทย เท่ เก๋ไก๋ สไตล์ เกาะยอ” การส่งเสริม สนับสนุน ผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วน การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นต้น เพื่อให้เกาะยอเป็นชุมชนท่องเที่ยวท่ีดี เป็นที่ยอมรับ และประทับใจของผู้ที่ได้มาท่องเที่ยวต่อไป 
(องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ, 2560) 

งานวิจัยฉบับนี้ผู้จัดท าได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการท่องเที่ยววิถีชุมชน จึงได้จัดท าวิจัยที่มุ่งเน้นการแสดงผลใน
รูปแบบเว็บไซต์ที่เสนอเกี่ยวกับข้อมูล และเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น
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แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงภูมิปัญญาไทยวิถีชาวใต้ไว้อย่างชัดเจน โดยท าการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเกาะยอ เก็บบันทึก
ต าแหน่งของแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) รวบรวมน ามาจัดท า
ฐานข้อมูล วิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: 
GIS) สร้างแผนที่ท่องเที่ยว แล้วน ามาแสดงไว้บนสื่อสารสนเทศ ได้แก่ เว็บไซต์ และจัดท า QR Code เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ต าบลเกาะยอ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยสามารถศึกษา
ข้อมูลเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ในชุมชนเกาะยอ ร้านอาหาร ท่ีพัก และจุดจ าหน่ายสินค้า OTOP เพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวท่ีสนใจท่องเที่ยวในชุมชนเกาะยอต่อไปได้  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อรวบรวม และจัดท าฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
2.2 จัดรูปแบบเส้นทาง ท าแผนท่ีเส้นทางการท่องเที่ยวโดยการน าเสนอผ่านเว็บไซต์ และ QR Code เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน

การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
2.3 เสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินงานศึกษาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาศักยภาพ และหาเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนต าบลเกาะยอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีวิธีการด าเนินงานดังน้ี 

3.1 พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
พื้นที่ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เลือกโดยพิจารณาหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 เลือกพื้นที่ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื่องจากในพ้ืนที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย และอยู่ใกล้

กับตัวเมือง อีกทั้งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

3.1.2 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเส้นทางสะดวก และใช้เวลาในการเดินทางไปยังสถานท่ีอื่น ๆ ของจังหวัดได้ ไม่เกิน  
1 ช่ัวโมง 

3.1.3 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ก าลังได้รับความนิยม และได้สอดคล้องกับโครงการ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่าง
ยั่งยืน : Amazing Thailand Year 2018” ทีก่ารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก าลังสนับสนุน 

3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยการท่องเที่ยวชุมชนในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 1. ข้อมูล

รายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 2. ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การให้บริการ และความพึงพอใจ 3. พิกัดต าแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 4. ภาพถ่ายดาวเทียม 5. ข้อมูลขอบเขต และเส้นถนนของ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

3.3 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
3.3.1 ชาวบ้านในพื้นที ่จ านวน 200 คน 
3.3.2 หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น จ านวน 45 คน 



 

Oral 

525 

โดยใช้ตารางแสดงประชากร และขนาดตัวอย่างที่ค านวณจากสูตร ของอภินันท์  จันตะนี ที่ระดับความ
เช่ือมั่น 93% และผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างที่ใช้เหตุผลและ
วิจารณญาณในการเลือก โดยเลือกตัวอย่างจากผู้ที่คาดว่าจะเป็นตัวแทนหรือตัวอย่างที่ดีและสามารถตอบปัญหาต่าง ๆ  
แทนประชากรทั้งหมดได้ เช่น เลือกหัวหน้า / รองหัวหน้า / เลขาฯ หรือเลือกประธาน / เลขาฯ หรือหัวหน้ากลุ่ม / ชุมชนต่าง ๆ 
เพื่อเป็นตัวแทนมาสัมภาษณ์หรือตอบแบบสอบถาม และอาจเป็นตัวอย่างให้การสังเกต เป็นต้น 

3.3.3 นักท่องเที่ยว จ านวน 384 คน  
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบบบังเอิญ (Accidental sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างแบบไม่ได้ยึด

ตามหลักเกณฑ์ เพียงแต่ตั้งเป้าหมายของตัวอย่างให้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4.1 การเก็บข้อมูลขั้นปฐมภูมิ 
1) ลงพื้นที่ส ารวจ เก็บข้อมูลลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวในต าบล

เกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการอธิบายแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเว็บไซต์ที่
ผู้วิจัยจัดท า 

2) ใช้เครื่องมือ GPS เก็บพิกัดต าแหน่ง หรือใช้โปรแกรม Google Earth ในการหาพิกัดต าแหน่งของแหล่ง
ท่องเที่ยว และสถานที่อ านวยความสะดวก เพื่อน ามาท าแผนที่แสดงต าแหน่งของแหล่งท่องเที่ยว  
และสิ่งอ านวยความสะดวกในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

3) ท าแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การให้บริการ และความพึงพอใจจาก
การใช้บริการ จากประชาชนในท้องถิ่น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และนักท่องเที่ยว 

3.4.2 การเก็บข้อมูลขั้นทุติยภูมิ 
1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อน ามาเป็นตัวอย่างในการ

วิเคราะห์ และออกแบบเว็บไซต์ 
2) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ และสถาบันทักษิณคดี

ศึกษา เพื่อศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทางกายภาพ และแหล่งท่องเที่ยวในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต าบลเกาะยอ อ าเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา มีขั้นตอนการน าเข้า และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
3.5.1 รวบรวม และจัดท าฐานข้อมูลเชิงพื้นที่  (Spatial Database) ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลเกาะยอ 

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
1) ลงพื้นที่ส ารวจ ท าแบบสอบถาม สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพ และเก็บภาพของแหล่ง

ท่องเที่ยวในชุมชนเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
2) น าข้อมูลที่ได้จากการ ส ารวจ ลงภาคสนาม ค้นหาจากเว็บไซต์ และองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ มา

จัดท าฐานข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Database) ได้แก่ ประเภท ช่ือ และที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว 
โดยใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ArcGIS Desktop 10.2 

3.5.2 จัดรูปแบบเส้นทาง และท าแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวโดยการน าเสนอผ่านเว็บไซต์ และ QR Code เพื่อใช้
เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
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1) จัดรูปแบบเส้นทาง และท าแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว 
1.1) บันทึกภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth เข้ามาในโปรแกรม ArcGIS Desktop 10.2 เพื่อน า

ภาพมาท าการ Digital ขอบเขต และเส้นถนนของต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
1.2) จัดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน โดยแบ่งรูปแบบของเส้นทางการท่องเที่ยวออกเป็น 3 รูปแบบ ตาม

ลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในต าบลเกาะยอ ได้แก่ 1. เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ  
2. เส้นทางท่องเที่ยวด้านสังคม และ 3. เส้นทางการท่องเที่ยวแบบผสม 

1.3) น าพิกัดแหล่งท่องเที่ยว และโครงข่ายเส้นถนนมาท าการวิเคราะห์เส้นทางที่สั้นที่สุด (Shortest 
Route) โดยใช้โปรแกรม ArcGIS Desktop 10.2 ด้วยชุดค าสั่งการวิเคราะห์โครงข่าย (Network 
Analyst Extension) 

2) จัดท าเว็บไซต์ และ QR Code เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ช่วยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่สารสนเทศ ด้วยการออกแบบเว็บไซต์ โดยผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปเพื่อจัดการเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต คือ www.WIX.com ที่สนับสนุนการปรับแต่งเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นให้ติดอันดับต้น ๆ 
ในหน้าผลการค้นหา ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยใหผู้้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้มากข้ึน โดยไม่จ ากัดสถานท่ีและเวลา 
และเว็บไซต์นี้สามารถรองรับการแสดงผลกับทุกอุปกรณ์ข้อมูล  และจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ช่วยในการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีการน า URL ของเว็บไซต์ไปติดยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวชมสามารถ
ศึกษาข้อมูล ประวัติความเป็นมา และรายละเอียดของสถานท่ีนั้น ๆ ได้ 

5.3.3 เสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ และการ

บริหารจัดการจากประชากร นักท่องเที่ยว และหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น  โดยน าความ
คิดเห็นจากประชากรในท้องถิ่นที่ตอบแบบสอบถาม เพศชาย 78 คน จากท้ังหมด 200 คน คิดเป็นร้อยละ 39 น ามาจัดท าเป็น
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 
6. สรุปผลการวิจัย 

ผลการจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล พิกัดต าแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกในต าบลเกาะยอ 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้น ามาจัดท าฐานข้อมูลการท่องเที่ยว วิเคราะห์เส้นทางโดยใช้ชุดค าสั่ง Network 
Analysis และท าการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

6.1 รวบรวม และจัดท าฐานข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Database) ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา จากรวบรวมข้อมูล ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และสิ่งอ านวยความสะดวกในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา พบว่า มีสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 14 แห่ง ร้านอาหาร 20 แห่ง ที่พัก 36 แห่ง จุดจ าหน่ายสินค้า OTOP 3 แห่ง 

6.2 จัดรูปแบบเส้นทาง และท าแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวโดยการน าเสนอผ่านเว็บไซต์ และ QR Code เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 

6.2.1 จัดรูปแบบเส้นทาง และท าแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว 
จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นท่ี หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว พบว่าความ

ต้องการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีความหลากหลายและการตัดสินใจท่องเที่ยวจะค านึงถึงเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินใจ
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หลายอย่าง สามารถสรุปได้ว่าการวิเคราะห์เส้นการทางท่องเที่ยวจะใช้เกณฑ์พิจารณาถึงระยะเวลา สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว และ
ความสะดวกสบาย โดยเส้นทางการท่องเที่ยวจะมีให้เลือกระหว่าง ท่องเที่ยว 1 วัน และท่องเที่ยวแบบค้างคืน 2 วัน 1 คืน โดย
ก าหนดให้แต่ละเส้นทางนั้น จะประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายในการเลือกเส้นทางการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความสนใจ และความสะดวกของตน ผู้วิจัยจึงจัด
เส้นทางการท่องเที่ยวในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ออกมาทั้งหมด 3 เส้นทาง ดังนี ้

เส้นทางที่ 1 “ตากลม ชมเลสาบ” 
รูปแบบ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนแบบ 1 วัน 
สถานที ่ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 5 แห่งได้แก่ ประติมากรรมสามสามัคคี, ร้าน

นั่งเล่นหน้าเล, จุดชมววิ, สวนสมรม และสวนสาธารณะหาดทรายเทยีม 
รายละเอียด เป็นการท่องเที่ยวท่ีเน้นการนั่งเล่นริมทะเล ชมบรรยากาศของทะเลสาบสงขลา 

และชมวิถีชีวิตของชาวประมงในชุมชนเกาะยอ เริม่ต้นท่ีชม “ประตมิากรรมสามสามัคคี” เป็นรูปปั้นปลากะพงขาวและ
ชาวประมง 3 คน ซึ่งปลากะพงนับว่าเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีได้รับความนิยมในพื้นที่ต าบลเกาะยอ  และได้ถ่ายทอดความสามัคคี
ของคน 3 เช้ือชาติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเกาะยอ ได้แก่ พุทธ มุสลิม จีน จากนั้นเดินทางไป “ร้านนั่งเลน่หน้าเล” เป็นเรือนไทย
ทรงจั่วยกถุนสูง ที่ถูกน ามาดัดแปลงให้เป็นร้านกาแฟ เหมาะกับการนั่งเล่นชมบรรยากาศริมทะเลสาบ ต่อด้วยการแวะชมวิถี
การเลีย้งปลากะพงขาวบรเิวณที่ “จุดชมวิว” ด้านทิศตะวันตกของเกาะ บริเวณดังกล่าวมีบรรยากาศรม่รื่น สามารถน่ังพักผ่อน 
และเก็บภาพบรรยากาศทะเลสาบสงขลาได้อย่างสวยงาม และอีกหนึ่งสถานท่ีที่ควรแวะไปชม ชิม ช็อป คือ “สวนสมรม” 
สถานท่ีที่มีการปลูกผลไม้หลากหลายสายพันธ์ุอีกทั้งยังเป็นการปลูกแบบเกษตรอินทรียไ์รส้ารพิษ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไป
ชม และซื้อผลไม้ติดไมต้ิดมือกลับบ้านได้ ตกเย็นก่อนกลับแวะเดินเล่น ตากลม ชมบรรยากาศ ที่ “สวนสาธารณะหาดทราย
เทียม” และถ่ายรูปปะติมากรรมปลากะพงพ่นน้ าท่ีตั้งสง่าบนเรือส าเภาไว้เป็นท่ีระลึก ระยะทางท่องเที่ยวรวม 10 กิโลเมตร 
เส้นทางนี้เหมาะส าหรับนักท่องเทีย่วทุกวัย 

เส้นทางที่ 2 "ท าบุญไหว้พระ ชมวัฒนธรรม" 
รูปแบบ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบ 1 วัน 
สถานที่ วัดในต าบลเกาะยอทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ วัดแหลมพ้อ, วัดโคกเปรี้ยว, วัดท้ายยอ, ส านักสงฆ์

เขากุฏิ, วัดเขาบ่อ 
รายละเอียด แวะไหว้พระ และนมสัการสมเด็จเจ้าเกาะยอ ชมพระพทุธรูปปางปรินิพพานองค์

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยท่ี "วัดแหลมพ้อ" พร้อมท้ังชมบรรยากาศริมทะเลสาบสงขลา และสะพานติณสูลานนท์ที่ท่าน้ าภายใน
วัด จากน้ันเดินทางต่อไป "วัดโคกเปรี้ยว" สักการะพระพุทธรูปประทบัยืนเนื้อสัมฤทธิ์ ต่อด้วย "วัดท้ายยอ" ซึ่งเป็นวัดที่มี
โบราณสถาน โบราณวัตถุให้ชมมากมาย รวมทั้งกุฏิแบบเรือนไทยปั้นหยา อายุกว่า 200 ปี ช่วงเที่ยงแวะรับประทานอาหาร
บริเวณโรงเรียนวัดท้ายยอ ซึ่งบริเวณนั้นมีร้านอาหารพร้อมให้บริการอยู่มากมาย ช่วงบ่ายขึ้น "เขากุฏิ" ชมบรรยากาศรอบ ๆ 
เกาะจากมมุสูงบนเขาท่ีสูงที่สุดในเกาะยอ ซึ่งเราจะมองเห็นทัศนียภาพรอบ ๆ เกาะได้อย่างชัดเจน อีกทั้งภายในบริเวณส านัก
สงฆ์มีการตกแต่งอาคารให้กลมกลนืกับธรรมชาตเิหมาะกับการนั่งพกัผ่อนเป็นอย่างยิ่ง หลังจากน่ังพักผ่อนชมวิวเกาะยอแล้ว 
เราก็จะเดินทางต่อไปยัง "วัดเขาบอ่" ซึ่งบริเวณหน้าวัดเขาบ่อจะมองเห็นทะเลสาบสงขลา และ อ.สิงหนคร อย่างชัดเจน โดยถ้า
เรามองไปในทะเลก็จะเห็นเครื่องมือจับสัตว์น้ าของชาวประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนท่ีเกาะยออยู่เตม็ท้องทะเล ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหน่ึง
อาชีพของชาวเกาะยอ ระยะทางท่องเที่ยวของเส้นทางรวม 9.1 กิโลเมตร เส้นทางนี้เหมาะส าหรับนักทอ่งเที่ยวทุกวัย 
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เส้นทางที่ 3 “เรียนรู้วิถีชีวิต ใกล้ชิดคนเกาะยอ” 
รูปแบบ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน 
สถานที ่มีแหล่งท่องเที่ยวท้ังหมด 5 แห่ง ได้แก่ แม่จรรยาขนมไทยพื้นบ้าน, กลุ่มทอผ้าร่มไทร, 

ศาลเจ้าไท๋ก๋ง, กลุ่มทอผา้ราชวัตถแ์สงส่องหล้า 1, สถาบันทักษณิคดศีึกษา 
รายละเอียด เส้นทางท่องเที่ยวนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวแบบผสมผสานแหล่งท่องเที่ยวท้ังทาง

ธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน โดยให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน และสัมผัสกับธรรมชาติของทะเลสาบสงขลา พร้อมทั้ง
เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเกาะยอ และลงมือท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชาวบ้าน เช่น การจับปลา การเก็บผลไม้ เป็นต้น 
เริ่มต้นท่ี “แม่จรรยาขนมไทยพื้นบ้าน” เป็นร้านท่ีท าขนม “หม่อฉี”่ ซึ่งเป็นไทยโบราณสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 แห่งเดียวใน
สงขลา ต่อด้วยเรียนรู้การทอผ้าที่ “กลุ่มทอผ้ารม่ไทร” เป็นแหล่งเรยีนรู้และเผยแพร่ภมูิปัญญาด้านการทอผ้าเกาะยอ อีกทั้งยัง
มีการคิดลวดลายใหม่ๆ  และแปรรปูผ้าทอเกาะยอเป็นสินค้าชนดิอื่น ๆ เช่น ผ้าพันคอ กระเปา๋ กล่องทิชชู เป็นต้น จากนั้น
เดินทางไปสักการะ “ศาลเจ้าไท้ก๋ง” ศาลเจ้าจีนท่ีถูกสร้างขึ้นในสมัย ร.3 ก่อนเดินทางต่อไปท่ี “กลุ่มทอผ้าราชวัตถ์แสงส่อง
หล้า 1” เป็นสถานท่ีสาธิตการทอผ้าลายราชวัตถ์ซึ่งเป็นลายที่เก่าแก่ของเกาะยอ ตกเย็นเข้าท่ีพักโดยในต าบลเกาะยอจะมี 
“โฮมสเตย์” เปิดให้บริการเป็นจ านวนมาก ตื่นเช้าวันต่อมารับประทานอาหารเช้าและล่องเรือในทะเลสาบสงขลา หลังจากนั้น
เดินทางต่อไปยัง “สถาบันทักษณิคดีศึกษา” เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ที่จัดแสดงโบราณวัตถขุองคนในภาคใต้ไว้เป็น
จ านวนมาก โดยเส้นทางการท่องเที่ยวนี้มีระยะทางรวม 8.9 กิโลเมตร เส้นทางนี้เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวทุกวัย 

6.2.2 การน าเสนอผ่านเว็บไซต์ และ QR Code เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว 
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Database) ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลเกาะ

ยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อจัดการเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต คือ www.WIX.com  
ที่สนับสนุนการปรับแต่งเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นให้ติดอันดับต้น ๆ ในหน้าผลการค้นหา ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้มากข้ึน และเว็บไซต์นี้สามารถรองรับการแสดงผลกับทุกอุปกรณ์ข้อมูล และจะเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ที่ช่วยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีการน า URL ของเว็บไซต์ไปท าเป็น QR Code เพื่อให้ง่านต่อการเข้าถึงหน้า
เว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจท่องเที่ยวในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ได้ศึกษาข้อมูล และเส้นทางที่ผู้วิจัยได้
จัดท าไว้ เพื่อใช้เป็นตัวช่วยตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวได้ 

6.3. เสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากประชาชน นักท่องเที่ยว และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ และน าข้อมูล

ไปเสนอเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการที่จะให้
ความร่วมมือในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยเฉพาะด้านการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิต ต้องการให้มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้น าเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้นในแหล่งชุมชนบ้าง และต้องการให้ภาครัฐ เอกชน และกลุ่ม
ประชาชนในท้องถิ่นจัดตั้งกองทุนในการด าเนินการพัฒนาพื้นท่ีชุมชน อีกท้ังยังมีบางส่วนท่ีชุมชนเกาะยอจะต้องได้รับการแก้ไข
และพัฒนาต่อไป เช่น การมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยพยาบาลเบื้องต้น และการมีห้องน้ า ห้องสุขา ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ ส่วนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่พัก และการต้อนรับของผู้ให้บริการทีม่ีความเป็นกัลยาณมิตรของผู้คน
ในชุมชน ท าให้เกิดความประทับใจต่อผู้ที่มาเที่ยว ซึ่งข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยนี้ หน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่
ยอมรับ และประทับใจของผู้ที่มาท่องเที่ยวในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ 
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7. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยใช้การวิเคราะห์โครงข่าย 

(Network analysis) พบว่าวิธีนี้สอดคล้องกับ ณรงค์  พลีรักษ์ (2556) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เพื่อจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดชลบุรี แต่จะมีความแตกต่างกันที่ผู้วิจัยไม่ได้มีการประเมินศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวและจากการศึกษาวิจัยของ ศิรินันทน์  พงษ์นิรันดร และคณะ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่องแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีความสอดคล้องกับผู้วิจัยที่มีการใช้แบบสอบถามกับผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. สอบถามผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อหาข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
และให้บริการ 2. สอบถามนักท่องเที่ยว เพื่อหาข้อมูลด้านพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยว และความพึงพอใจจากการใช้บริการ 
โดยสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการวิเคราะห์เส้นการทางท่องเที่ยวจะใช้เกณฑ์
พิจารณาถึงระยะเวลา สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว และความสะดวกสบาย โดยเส้นทางการท่องเที่ยวจะมีให้เลือกระหว่าง ท่องเที่ยว 
1 วัน และท่องเที่ยวแบบค้างคืน 2 วัน 1 คืน โดยก าหนดให้แต่ละเส้นทางนั้น จะประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเลือกเส้นทางการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตาม
ความสนใจ และความสะดวกของตน ผู้วิจัยจึงจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
ออกมาทั้งหมด 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 5 แห่งได้แก่ ประติมากรรมสามสามัคคี,  
ร้านนั่งเล่นหน้าเล, จุดชมวิว, สวนสมรม และสวนสาธารณะหาดทรายเทียม เส้นทางที่ 2 ประกอบด้วยวัดในต าบลเกาะยอทั้ง  
5 แห่ง ได้แก่ วัดแหลมพ้อ วัดโคกเปรี้ยว วัดท้ายยอ ส านักสงฆ์เขากุฏิ และวัดเขาบ่อ เส้นทางที่ 3 ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ แม่จรรยาขนมไทยพื้นบ้าน กลุ่มทอผ้าร่มไทร ศาลเจ้าไท๋ก๋ง กลุ่มทอผ้าราชวัตถ์แสงส่องหล้า 1  
และสถาบันทักษิณคดีศึกษา 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 จากการส ารวจสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา งานวิจัยนี้เป็นเพียงการ

ส ารวจเบื้องต้น ควรมีการศึกษา ส ารวจ และประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพสูง
น าไปพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลักได้ 

8.2 การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนทั้ง 3 เส้นทาง เป็นเพียงการจัดท า และน าเสนอตัวอย่างเส้นทางที่น่าสนใจ ซึ่ง
นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปปรับให้เหมาะสมกับเวลา และความต้องการได้ 

8.3 แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ท าการขอข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ แปรผล หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลเกาะยอ อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในส่วนที่ยังมีจุดด้อยอยู่เพื่อรองรับโครงการ 
“ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต่อไปได้ 
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